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SSSR LIETUVAI SIŪLO MURAVJOVO KORIKO LAIKUS?!
Politinių įvykių savaitė
DERYBOS ŽENEVOJE VISIŠKAI NESISEAKA

Chruščiovas grasina
l Jjvi savaites užsienių reika 1 

lų ministerial jau kalbėjosi Ge 
nevoje, bet dar jokios pažan 
gos nepadarė. Anglijos ir Pran 
lūzijos ministerial buvo sugrį 
žę į savo sostines paim'ormuo 
ti ir pasitarti su savo vyriau 
sybėm, bet jiems ir sugrįžus 
nerandama išeities.

Deryboms atsidūrus aklas 
lovyje,

SUMANYTOS SLAPTO 
S1OS DERYBOS.

Pirmasis jas pradėjo JAV 
atstovas Herteris, susikvietęs 
pas save po tris iš kiekvienos 
delegacijos, viso 12 asmenų.

i ‘e neblogai išsišnekėję, bet 
k .Aomykos nepaveikę. Giomy 

ka, lyg pasityčiodamas, į vai 
šių galą parodęs Alpių viršų 
kalne ir pasakęs, kad vaizdas 
gražus, bet „viršūnės nematy 
ti“, nes jį inkuose. Taip ir yra 
derybos rūkuose skęsta.

Maskvos diktatūra, siekda 
ma savo tikslų,

SIŪLO BERLYNO 
„TARPTAUTINIMĄ“...

vietoje dabartinės padėties 
įvesti Jungtinių Tautų kont 
role, kas reikštų, kad Berly 
nas pereina sovietų žinion ir 
kad tuo patvirtinama Europos 
vidurio okupacija, taigi — ir 
Lietuvos.

Vakarai kol kas su tokiu pa 
siūlymu nesutinka.

Bet Maskva tvirtai laiko 
ranką ant derybų pulso ir de
da pastangų jį paveikti savo 
naudai. Priimant Afganistano 
minister} pirmininką Kremlių 
je, 

RUSIJOS DIKTATORIUS 
CHRUŠČIOVAS 

įspėjo vakariečius grasinimu: 
jeigu Genevoje nebus priimti 
Maskvos reikalavimai, tai'Ru 
sija sudarys taikos sutartį su 
Rytų Vokietija separatiškai,

be Vakarų valstybių sutikimo. 
Tada, sakė Chruščiovas, Va 
karai turės iš Berlyno išeiti.

Į Vakarų Vokietijos atstovo 
klausimą, o kaip bus, jeigu V a 
karai neišeis? Chruščiovas, ne 
norėdamas atsakyti nepopulia 
riu žodžiu, kad tada Rusija 
pradės karą, atsakė, kad tai 
esanti jo paslaptis. . .

Prasidėjo jau trečia derybų 
savaitė, kurią pertraukė Dul 
les mirtis.

KITOS ŽINIOS

mirties fak

yra 1 ncioki 
komunistai

paskirta L 
premija už

Naujienos iš pasaulio sostinės
PRANEŠA NL BENDRADARBIS

MASKVA IŠRADO, KAD LOTYNŲ RAIDYNAS 
KENKIA SVEIKATAI...

Per Londoną laisvąjį pašau
pasiekė žinios iš Maskvos,

DULLES MIRĖJOHN FOSTER
Sekmadienį, gegužės 24 die 

ną, žmoniją, aplėkė žinia išWa 
shingtono, kad 7.49 vai. ryto 
mirė žymiausis šių laikų poli 
tikas ir ilgametis Amerikos 
užsienių reikalų ministeris Jo 
hn Foster Dulles, kieno politi 
nis vadovavimas savo priemo 
nėmis ir savo pasekmėmis šie 
kė visas tautas ir visus žemės 
rutulio kampelius. Netekus to 
kio politiko, kuris labai gerai 
suprato tarptautinę būseną, 
kuris buvo atsidavęs tautų 
laisvės ir lygybės gyvendini 
mui, kuris vertino žmogų kaip 
augščiausią žemėje vertybę, 
kuriam laisvės idėjos buvo ne 
propagandinis šūkis, bet gyva 
realybė, — netekus tokio poli 
tikos vadovo visą žmonija pa 
juto gedulą.

Tegul politiškai jaunos vals 
tybės užsienių reikalų ministe 
ris per 7 savo sunkaus darbo 
metų laiką nebuvo be klaidų, 
bet jis pats subrendo ir jau 
turėjo nustatęs politines gai 
res ne tiktai savo, bet ir visų 
JAV politikai konkrečiai ap

Jungtinėse Tautose. Prez. II. 
Truman jį paskyrė specialiu 
ambasanorium, kuris paruošė 
taikos sutartį su Japonija, 19 
49 m. paskirtas senatoiium. 
Nuo 1953 metų sekretorius.

Vasario 12 d., operuojant 
kylą, netikėtai buvo rasta, kad 
jis yra susirgęs vėžiu. Bet Ii 
ga jau buvo išsiplėtusi, pervė 
lai pastebėta, ir pagydyti ne 
buvo galima, nes ligos pradai 
kraujo buvo išnešioti į visą kū 
na. Paskutiniu metu, besigy
dant nuo vėžio, susidarė komp 
likacija — plaučių uždegimas, 
kuris gyvybę pakirto.

Netekome’ žymaus politiko 
ir mažųjų tautų užtarėjo, ku 
ris ir lietuvių tautai bei jos 
valstybei, Lietuvai, yra pada 
ręs daug gražių bei vertingų 
pareiškimų ir kėlęs Lietuvos 
laisvės reikalavimų. Tat ir mes 
liūdime dėl John Foster Dul 
les mirties ir drauge su visa 
žmonija reiškiame JAV’ užuo 
jautą.

Į J. F. Dulles laidotuves at 
vyksta daug pasaulio politikos 
vairuotojų, kurių pirmieji, per 
traukę nesėkmingas derybas 
Genevoje, užsienių reikalų mi 
nisteriai.

čiai sugalvotas labai savotiš 
kas pagrindas: esą lotynų rai 
dynas kenkiąs lietuvių, latvių, 
estų sveikatai ir todėl sveika 
tos apsaugos sumetimais bū čiuopęs jos principus ir apytik 
tina pakeisti sveikatai neken 
kiančiu rusiškuoju raidynu, ku 
■ ' r aždaug prieš šimtą metų 
labai norėjo primesti Lietuvai 
cariniai satrapai Kaufmanas, 
Valujevas, Muravjovas ir kt.

Kaip ten bebūtų, visas kul 
turingasis pasaulis turi išgirs 
ti apie šį naują sovietinio kul 
tūrinio genocido planą ir lig 
laiku jam pasipriešinti. Kor. 

i *
AKTUALIAIS MŪ3Ų POLITIKOS KLAUSIMAIS

Sidzikauskas.
gsniuose ir bendrai Eui opoje 
ji jau ir dabar gvildenama. To 
ji problema pas.darys aktuali, 
kai bus rimtai prieita prie tai 
kos sutarties su Vokietija sva 
rstymo. Bent dabar atrodo, 
kad tatai labai dar negreit 
įvyks. Žinoma, Karaliaučiaus 
srities problema gali įgyti tam 
tikro aktualumo, sakysim, Ch 
ruščiovui nutarus pasirašyti 
separatinę taikos sutartį su 
Rytų Vokietijos komunistiniu 
režimu.

— Kaip su PET delegatu 
romis įvairiose sostinėse? Ar 
tikros latvių spaudos žinios, 
kad delegatūra likviduojama?

— PET delegatūrų tinklas 
įvairiose sostinėse bus plečia 
mas. Šiuo metu veikia delega 
tūros Londone, Paryžiuje, Bo 
nnoje, Romoje, Stockholme, 
Rio de Janeiro, Buenos 
Montevideo, Madride, 
ir Karači (Pakistane) 
atstovus. Numatoma 
laiku turėti delegatūras Kana 
doje, Australijoje, Olandijoje, 
Belgijoje, Danijoje, Norvegi 
joje, ir delegatūras ir atstovus 
Ankaroje, Beirute ir kitur. 
Greta delegotūrų ir atstovų 
norime turėti ir PET draugų 
organizacijas. Latvių spaudos 
žinia apie Stockholmo delega 
tūros likvidavimą nėra tikra.

— Kaip Jums atrodo lietu 
viškieji vidaus reikalai?

— Aš esu tos nuomonės, 
kad rimtėjanti tarptautinė pa 
dėtis reikalauja didesnes mū 
su vidinės konsolidacijos, nei 
kad šiandien turime. Priuren 
do laikas rimtai šia prasme pa 
sitempti. Šiaip jau Lietuvos 
Laisvės Komiteto ir PET Lie 
tuvos delegacijos santykiai su 
VLIKu, ALTu, Lietuvos-dip 
lomatais ir kitais laisvinimo 
veiksniais yra glaudūs ir geri.

— Kaip žiūrite į „kultūri 
nių mainų“ su okup. Lietuva 
klausimą?

— Kaip žinote, bendrai dėl 
kultūrinių mainų su OKupuota 
tėvyne esame gana aštriai pa 
sisakę. , Bendradarbiavimo ir 
kartjjk'iavimo su .okupuotos 
Lietuvos kultūrininkais klausi 
mas yra svarbus ir opus. Jį 
pradėjome svarstyti ir PET 
Lietuvos delegacijos plotmė 
je, ir tikimės, kad galėsime ne 
trukus išsamiau tuo klausimu 
pasisakyti ir apie tai painfor 
miioti T i ūsu visuomenę.

— Ką šitaip norėtut pasu 
kyti tautiečiams laisvajame pa 
šaulyje ir pavergtoje tėvyne 
je?

— Mes turime neabejotiną

lį
kad, jau nuo 1954 m. sovieti 
nio akademiko L. Goponenko 
įtaigojimas lotynų 
Baltijos valstybėse 
mas rusiškuoju, 
ju metu įgaunąs 
formas. 1958 m. Maskvos M< 
kslinis Poligrafijos Institutas 
paruošęs pavyzdinius naujojo 
raidyno rašmenis, kuris per da 
bartinį septynmečio piano lai 
kotarpį turėtų laipsniškai pa 
keisti lotyniškąjį raidyną Bal 
tijos valstybėse. Šiai rusų na 
cionalistų rusifikacinci užma

i aidyno 
pakeiti 

pastaruo 
konkrečias

*
Šiandien visas kitas žinias 

stelbia J. F. Dulles 
tas.

— Laose, kuris 
nijos pusiasalyje, 
pradėjo sukilimą.

— K. Bradūnui 
RašĮ/tojų Du-jos 
„Morenų ugnys“.

— Nasser is pradėjo teismus 
prieš Egipto komunistus, ku 
riuos pats išperėjo.

— Indonezijos prezidentas 
Sukamo aplankė Popiežių ir 
jam įteikė dovanų, o Popie 
žius jį apdovanojo ordinais ir 
medaliais.

— JTO gen. sekr. Hammc. 
rskjoldas prašo Eiesnhčvverį 
„viršūnių“ konfc~encijją dary 
ti New Yorke, JTO globoje.

— Herteris Genevoje pasiū 
lė derybas dėl nusiginklavimo, 
nes jis mano, kad išsprendus 
nusiginklavimo klausimą, pa 
lengvėtų taikos sutarties su 
darymo ir Berlyno klausimai.

— Rytų Vokietijos ūkinin 
kai - kolūkiečiai kelia stręiką 
dėl žemės ūkio produktų kai 
nu, kurios yra labai žemos.

— JAV išbandė naujją ba 
listinę raketą, kuri nulėkė 
6,000 mylių. Ir jos galva nusi 
leido taip, kad buvo padalyta 
— parašiutu ir duodama radio 
signalus.

GRAŽIOS SIDABR1N ĖS SUKAKTUVĖS
Gražus būrys giminių, arti 

mųjų, gerų bičiulių ir bendra 
darbių gegužės 23 dieną susi 
rinko į Aušros Vartų sale ii 
gražiai pagerbė susilaukusius 
sidabrinio vedybinio jubilė 
jaus Veroniką ir Kazimierą 
Ottas. Sugiedojus Jubiliatų 
garbei Ilgiausių metų, Klebo 
nas Tėvas J. Borevičius, SJ, 
parapijos, savo ir kolegų kimi 
gų vardu sveikino pp. Otto 
kaip nuoširdžius parapijos re 
mėjus ir veiklius kolonijos lie 
ttrvius, simpatingai atsihepda 
mas ir apie jų sūnų Romą. Po 
nios brolis p. Mackevičius, at 
vykęs iš Čikagos ir staigmenai 
atvežės nepaprastai puikų tor 
tą iš savo konditerijos, sukak 
tuvininkams linkėjo sveikatos

ir sėkmės. Jonas Lukoševi 
čius, kuris suorganizavo La 
Sallėje naują lietuvišką kolo 
nijėlę, sveikino savo ir kaimy 
nu pp. Adomaičių, pp. Zubų 
ir kt. vardu. P. Rimkevičienė 
nuoširdžiai pasipasakojo apie 
pažintį ir gyvenimo faktus 
tremtyje, kur pp. Ottų šeima 
rėmė lietuviškąjį švietimą. 
Inž. Bulotą prisiminė pirmąją 
pažintį su p. Otto Kane, A. 
Kavaliūnaitė, kaip viena iš pa 
rengimo inciatorių ir bendra 
darbių, budino Jubiliatus kaip 
kultūrininkus ir žmones. J. 
Kardelis kalbėdamas NL „šta 
bo“ vardu, suminėjo, kad K. 
Otto, leidžiant NL, nežino, 
kas yra viršvalandžiai ir dirba 
tiek, kiek reikia laikraščiui iš

LLK pirm. P.
— Turėjote progos pasikal 

Sėti su įvairiais žymiais politi 
kais Strasburge — kaip jie 
šiandien žiūri i Pabaltijo klau 
simus?

— Strasburge, kaip ir ki 
tuose Europos politiniuose ce 
ntruose, Pabaltijos valstybių 
klausimas siejamas su bendra 
Vidurio ir Rytų Europos prob 
lema, kurios jis yra integrale 
dalis.

— Ar Rytų - Vakarų kon 
ferencijose negalėtų iškilti Pa 
baltijo reikalas?

— Pabaltijo valstybių, kaip 
ir vadinamų satelitų valsty 
bin, klausimas gali iškilti už 
sienio reikalų ministerių kon 
ferencijoje Ženevoje, bet taip 
pat ir „viršūnių“ konierenci 
joje tiesiogiai •— Sovietams 
reikalaujant sankcionuoti po 
litinį status quo Vidurio ir Ry 
tų Europoje, arba netiesio 
giai, derantis dėl saugumo 
pakto, dėl demiliterizuotos zo 
nos Europoje ar dėl taikos su 
tarties su Vokietija.

— Kaip šiandien atrodo Ka 
raliaučiaus problema?

— Karaliaučiaus srities pro 
blema tarptautinėje politikoje 
šiandien dar nėra aktuali, ta 
čiau vokiečių politiniuose šiuo

riai nustatęs kelius, kuriais da 
bar bando eiti jo palikuonis 
Ch Herter. Liga peranksti pa 
kirto šio gabaus politiko gy 
venimą. Galima spėti, kad jei 
gu jis būtų dar buvęs Kelis 
metus sveikas, jis Ameiikos 
politiką būtų išvedęs į visiškos 
realybės, numatančios ateitį 
kelius. Gaila, ta politika kol 
kas dar nėra visai apčiuopiau 
ti realybę, turi didelių spragų. 
Todėl mirusiojo politiko pa 
siges dar Amerika, Europa ir 
visa žmonija.

J. F. Dullcs buvo gimęs 
1888 metais, tat mirė sulaukęs 
71 metų amžiaus. Teisės mo 
kslus jis baigė Princetono uni 
versitete 1908 m. Nuo 1907 
m. dalyvavo įvairiose konfe 
rencijose ir susidomėjo politi 
ka. 1945 m. buvo JAV dclega 
cijos patarėju San Francisco 
konferencijoje, po to delegatu

Aires. 
Tokio 

turime 
greitu

n

PADĖKA.
Mirus Lietuvoje musų mylimam tėveliui ir seneliui,

A. A. STASIUI NIEDVARUI,
nuoširdžiai dėkojame Aušros Vartų parapijos klebonui 
J. Borevičiui, S. J. už atlaikymą Šv. Mišių ir užuojautą, ir 
mus užjautusiems raštu ir žodžiu p. St. Alioniams, p. V. 
P. Gudžinskams, p. B. J. Jurgučiams, mūsų mieliems kai 
mynams Onutei, Jonui, Kazimierui ir Broniui Mikšiams, 
Montrealio šeštadeninių Mokyklų Tėvų Komitetui, p. S. 
P. Šukiams, draugams ir pažįstamiems.

Supus ir duktė su šeima.

leisti. Jis suimnėjo, kad i pa 
g?rbtuves susirinko daugiau 
šia NL bendradarbių ir talki 
ninku: pp. Leknickai, pp. Šul 
mistrai, pp. 
tinaičiai, pp. 
čiulevičienė, 
kt. Ponią V.
pažįstąs kaip nepaprastai nuo 
širdžią, geros širdies ir švel 
nią asmenybę, o sūnų Romą, 
kaip susipratusį jaunuolį pa 
triotą, dirbantį lietuviškojo 
jaunimo labui, pats siekdamas 
augštojo mokslo. Sveikintojų 
eilę užbaigė KLKMD-jos pir 
mininkė p. Zubienė, įteikusi vi 
su vardu sidabrinį stalui setą 
Abudu pp. Otto nuoširdžiu žo 
džiu padėkojo už jiems suruoš 
tas pagerbtuves.

Į pp. Otto šeimos šventę 
vo atvykę iš Čikagos p. 
Mackevičius, iš Bostono p. 
Slidžiauskienė, iš New Yorko 
p-lė Z. Slidžiauskaitė -u d’au 
g e ir iš Toronto p-lė L. Bie 
liauskaitė.

Leipūs, pp. Mar 
Bulotos, p. Ma 
p. Pranevičius ir 
Otto sveikintojas

bu 
F. 
V.

Pasaulio lietuvių sostinėje
RAŠO EDVARDAS ŠULAITIS

DIDŽIAUSIOS GEGUŽINĖS 
bus pradėtos pirželio mėnesi. 
Pirmoji bus „Naujienų" dien 
raščio birželio 14 d. Ją seks 
Blafo gegužinė — birželio 21 
d. ir LB Chicagos apygardos 
— birželio 28 d. Visos šios ge 
gūžinės įvyks Bučio daiže, 
Willow Springs, III.
• Gegužės 24 d. Jaunimo cent 
ro patalpose įvyko Simo Vėl 
basio baleto sudijų metinis 
koncertas. Šias studijas lanko 
arti 60 mergaičių.
• Jonas Matiekonis piaėjusią 
savaitę atvyko iš Anglijos ir 
apsigyveno pas savo dukrą 
Jadvygą ir žentą Anatolijų Le 
kečinsku.;.
• Dr. Juozas Kižys, inž. VIa 
das Sinkus, Edv. Šulaitis, Vi 
talija Baleišytė ir Marijus Sa 
donis sudaro naują Čikagos 
Liet. Fronto Bičiulių valdybą. 
Valdyba buvo renkama korės 
pondenciniu būdu. Šios orga 
nizacijos, tradiįūįi^ išvyka * 
gamtą — jaučio 
ks birželio 21 d. 
je prie Čikagos.
• Čikagos LFK 
futbolo komanda 
17 d. pelnė ketvirtąją iš eilės 
pergalę National Soccer lygos 
I-je divizijoje. Ji įveikė St. 
Joseph (Mich.) Kickers 5:4.
• Muz Bronius Jonušas, išlei 
dęs lietuviškus maršus iš Či 
kagos ilgesniam laikui išvyko 
į Omahą, Nebr., kur vadovaus 
lietuvių parapijos choi ui.
• Čikagoje mirė Balio, L. fi
nes ir kitų organizacijų da- 
buotojas Juozas Bliūclžius. Ji i 
teturėjo 61 metus 
Amerikoje išgyveno 10 meti .
• JAV Liet. B-nės Clevela i 
do teatras „Vaidila“ geguži ; 
23 d. Jaunimo Centre suvait’: 
no Algirdo Landsbergio dvi o

KAPŲ PUOŠIMO DIENA
Gegužės 30 d. yra skirta ka 

pų puoišmui ir ji oficialiai yra 
vadinama „'Memorial Day". 
Rytą įvyks pamaldos Sv. Ka 
zimiero kapinėse ir atitinka 
ma programa Lietuvių Tauti 
nėse kapinėse. Šv. Kazimiero 
kapinėse taip pat dalyvaus 
Don Varno posto veteianai, 
kurie čia su karinėmis iškil 
mėmis pagerbs žuvusius ai mi 
rusins karius.

STOVYKLOS JAUNIMUI
Čikagos skautų „Lituani 

cos" tunto stovykla prasidės 
birželio 29 d. ir tęsis 3 savai 
tęs. Bus stovyklaujama P. Ra 
ko ūkyje. Nemaža Čikagos 
jaunimo taip pat ruošiasi da 
lyvauti Moksleivių at-kų s- 
gos rengiamoje stovykloje — 
„Atostogos Lietuvoje" Daina 
vos stovyklavietėje prie Del 
roito. Ši stovykla, kurioje ga 
Ii stovyklauti 8—12 metų jau 
nuoliai, įvyks nuo birželio 20 
d. iki liepos 11 d. kepimas Įvy 

Jonyno ūky

Vaišės buvo gerai paruoš 
tos, buvo gera muzika, vyko 
šokiai ir buvo 
Ilgiausių metų 
kaktuvių!

gera nuotaika, 
ir sekančių su

/LictuvosN
/ nacionalinė \ 
\ M.Mažvydo J 
\ bibliote k* /

galėtų priar 
Lietuvos ne 
laisvę atko 

tauta, mūsų

Lįtuanicos 
gegužės m.

ir visuotiną laisvojo pasaulio 
prielankumą mūsų tautos pa 
stangoms atstatyti Lietuvos 
nepriklausomybę ir laisvę. 
Virtęs praktiškos politikos 
postulatu, tas laisvojo pašau 
Jio prielankumas 
tinti mums laisvę, 
priklausomybę ir 
vos pati lietuvių
tautos 'kamienas okupuotoje, 
tėvynėje ir mūsų gausingoji 
išeivija laisvajame pasaulyje. 
Likimas suskirstė mums uždą 
vinius ir pareigas. Nebūtume 
verti savo tautos praeities ir 
nepateisinimai nūsidėtume at 
eičiai. jei vieni ir antri tos di 
džiosios pareigos netesėtume.

(Elta).
„ . , . ju veiksmų dramą „Penki stu!

O Kompartijos centro konnte pg. turgaus aikštėje“. Gogu 
to iniciatyva Lietuvos darbi žės d. Marijos Augst. nio
rinkai ir kolchozininkai įparci kyklos salėje įvyko rgažus An 
«'Of’ septynmečio plana įvyk tano Vanagaičio 10 metų i i ii 
dyti per 5 metus. ties sukakties paminėjimas.

amžiaus.

pai turgaus aikštėje“. Gogu

ties sukakties paminėjimas.
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A/EPPdKLAlTS^m LIUIWA
•*

INDEPENDENT LITHUANIA
Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

Authorized as
second class mail, Post Office Department, Ottawa

LEIDŽIA KANADOS LIETUVIŲ CENTRO TARYBA IR 
SPAUDOS BENDROVĖ „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“.

Veda sktn. inž. J. Bulota.

SKAUTŲ VAKARAS NEW YORKE

GERA NAUJIENA
Nauji katalogai — naujos atpigintos

kainos

Redaktorius Jonas Kardelis.
Telefonas: POntiac 7-7920

7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.
Prenumerata metams:

Kanadoje ........................$ 5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50
Visur kitur ....................$ 6.00

Yearly Subscription Rales:
Canada ............................ $ 5.Of
America & S. America. . $ 5.5C
Other Countries ...........$ 6.00

Adresu pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 
Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Balfo Seimas nutarė
..BIRŽELI, KAIP DIDŽIŲJŲ LIETUVIŲ TAUTOS TRA 
GĖDIJU MENESI, SKELBTI VISOJE AMERIKOJE ŠAL 

POS IR BALFO VAJAUS MĖNESĮ“.

Gegužės 16 d. Brooklyn^ 
1 žetuvių parapijos salėje skau 
tų tėvų komitetas, skautams 
remti, buvo surengęs koncertą 
-vakarą. Vakaro vedėju buvo 
aktorius Vitalis Žukauskas. 
Kaip ir dažnas atvejais ir ši 
kartą jis mokamai ir sklan 
džiai savo humorą pademons 
travo scenoje. Kiti menininkai 
buvo: dainininkė Daiva Mon 
girdaitė is Bostono, Clevelan 
de laimėjusi pirmąjį dainavi 
mo prizą. Ji padainavo liaudies 
dainą, K. V. Banaičio „Ei užu 
gojaus”, Rimski R. Korsako 
vo „nldo dainą“, Puccini 
ariją iš ,,Madame Butterfly“. 
Op. sol. VI Baltrušaitis padai

Koncertu ir bendrai vakaru vi 
si buvo patenkinti. Skautai 
buvo pagerbti.

SKAUTŲ DEŠIMTMETIS
Šią vasarą sueina 10 metų 

nuo lietuvių skautų įsteigimo 
Ciceroje. Jie pasivadino Min 
daugo draugovės vardu. Šios 
sukakties proga norima drau 
govei įteikti vėliavą, kuriai au 
kavo: Anelė Žukauskienė 20 
dol., Kazys Palčiausitas 15 
dol,, SLA 301 kuopa, Juozas 
Šulaitis, Pranas Lepentas, Ste 
pas Paulauskas po 10 dol. ir Al 
fonsas Gailius 5 dol.

Mindaugo draugovė, sukak 
tuvinėse varžybose, JAV vi

Naudodamiesi ta didžiule parama, kuri ligi šiol buvo mums 
teikiama įvairiuose pasaulio kraštuose gyvenančių tautiečių, 
Lietuvių Prekybos Bendrovė dabar gali jau tikrai iš esmės 
sumažinti kainas praktiškai visiems tiems daiktams, kurie 
siunčiami į Lietuvą dovanų siuntiniuose. O dabar Bendro 
vei dar malonu pasirodyti visuomenei su savo nauju, padidin 
tu, iliustruotu katalogu lietuvių kalba. Esame taip pat at 
spausdinę katalogus latvių, anglų ir ukrainiečių kalbomis. 
Mūsų naujajame kataloge yra aptarta ir paduota kainos šių 
dalykų:

1.
2.

Vykdant tą Seimo nutari 
mą, Balfo Pirmininkas Kan. 
Dr. J. B. Končius pasiuntė vi 
stems Balfo padaliniams ir pa 
skelbė spaudoje „Baisusis Bir 
želis“ atsišaukimą, raginda 
mas apskritis, skyrius, patrio 
tines organizacijas bei draugi 
jas jungtinai ruošti pat engi 
mus su prakalbomis ir rinklia 
vomis.

BAISUSIS BIRŽELIS
1941 metais Sovietams pra 

dėjus masines deportacijas, 
jos kartojosi dar 1946, 194 7 ir 
vėlesniais metais. Lietuviai bu 
vo tremiami į Sibirą prievai 
tos darbams ir brukami į kalė 
jimus. Tokių nelaimingų mū 
su brolių ir sesių yra šimtai 
tūkstančių.

Centro Valdybos vardu nuo 
širdžiai kreipiuosi i visus Bal 
fo skyrius bei apskričius, į vi 
sas patriotines organizacijas 
bei draugijas susijungti šiam 
minėjimui, ruošti bendrus pa 
rengimus su prakalbomis ir 
rinkliavomis. Ypatingai prašo 
me gerbiamus dvasiškius ater 
ti į pagalbą Baisiojo Birželio 
Įvykių minėjimuose — atlai 
kant pamaldas už mūsų tautos 
žuvusius kankinius, organizuo 
jant parapijos salėse prakai

Mes, gyvenantieji laisvaja 
me pasaulyje, visomis jėgomis 
gelbėkime kankinamą lietuvių 
tautą.

Balfo Pirmininkas
Kan. Dr. J. Končius.

Birželis jau čia pat, taigi 
pats metas sukrusti. Parinki 
mas laiko ir vietos priklauso 
gerbiamiems klebonams, aps 
kričių ir skyrių vadovybėms. 
Svarbu, kad į minėjimą atsi 
lankytų kiekvienas lietuvis, 
kurio širdis neatšalus šalpos 
darbui. Mažai terasi lietuvių, 
kurių nepalietė baisioji 1941 
metų birželio tragedija. Jie pu 
mieji ištiesė pagalbos ranką iš 
tremtiesiems, kaliniams ir grį 
žusiems iš tremties, bet be tei 
sės į pastogę bei darbą, savo 
artimiesiems. Tie, kuriuos 
Dievo apvaizda apsaugojo nuo 
suėmimų ir ištrėmimų jų arti 
mųjų, turėtų itin būti dosnūs. 
Tūkstančiai ištremtųjų bei k a 
linamųjų pasaulyje neturi nei 
giminių, nei artimųjų. Jų kan 
čias palengvinti, imasi Balfas, 
siųsdamas vaistus, drabužius 
ir pan. Kuo daugiau suaukosi 
me Balfui, tuo įgalinsime j: 
teikti pašalpą didesniam skai 
čiui mūsų vargstančių tautie 
čių.

navo St. Šimkaus „Vai, kur 
nužegliuos”, M. Petrausko, 
„Šią naktelę“, dvi arijas iš 
„Cornevillio Varpų“ ir iš „Pi 
kų Damos“. Abiems daininin 
kams fortepionu akomponavo 
Al. Mrozinskas. Be to, muzi 
kas Mrozinskas paskambino 
M. K. Čiurlionio Nokturną, F. 
Chopeno Valsą ir De Faile — 
Ugnies Šokį.

Klausytojų buvo pilna sale.

dūrio rajone, laimėjo pirmą vie 
tą, skilčių varžybose, šios drau 
govės Lokių skiltis laimėjo pir 
mą ir Briedžių trečią vietą, o 
šios draugovės Lokių skilties 
skautai, pavienėse varžybose, 
taip pat laimėjo pirmąsias 
vietas.

Šv. Jurgio šventės proga, Či 
kagos Jaunimo Namuose, lai 
mėtojams buvo įteikti garbės 
pažymėjimai.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
VI-JI LIETUVIŲ DIENA IR SALĖS KLAUSIMAS

Pasirodant spaudoje stiaips Diskutuojamos Palace salės 
nių Lietuvių Dienos reikalu, kaina nurodoma „400 dol. ir 
turime pranešti, kad kai kurios daugiau“ ar net 500 dol. K-tas 
mintys juose yra klaidinančios šiomis dienomis tą salę gavo 
visuomenę. Org. Komitetas už 215 dol. įskaitant it vieną 
balsų dauguma nutarė jiečkoti patarnautoją — elekrtiką. Tai 
didesnės sales ne dėl minkštų gi, skirtumas nėra 300 dol., 
kėdžių ar kitų priežasčių, dis bet žymiai mažesnis. Kas dėl 
kutuojamu minėtuose straips nurodomų sumų vienam ar ki 
niuose, bet. tik dėl to, kad Lie tam geram tikslui, įskeltos 
tuvių Namų salė yra peimaža mintys bus primtos dėmesin 
ir Priešgaisrinė apsauga nelei paskirstant L. D. pelną, 
džia jokių susispaudimų. Vl-sios L. D. Org. K-tas.

JUOKDARIAI...
APIE KULTŪRINĮ BENDRADARBIAVIMĄ 

SU LIETUVA
bas ar kitokius atitinkamus mi 
nėjimus.

ALTas pirmas pradėjo ruoš 
ti Baisiojo Birželio parengi 
.mus: jų skyiiai ir šiemet juos 
darys. Amerikos Lietuvių Ta 
ryba nieko neturi prieš, kad ir 
Bendras Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas jungtųsi šiam 
bendram darbui. Čia įdedu Dr. 
P. Grigaičio, ALTo Sekreto 
.liaus, laiško ištrauką:

„Jaučiame, kad ir šiemet A 
LT skyriai tos tradicijos laiky 
sis. Bet, jeigu tose vietovėse, 
kur ALT skyriai minėjimų ne 
ruošia, juos rengs BALF sky
riai, vieni ar susidėję su ALT 
skyriais bei kitomis organiza 
cijomis ir, jeigu tokių minėji 
mų rengėjai sutiks surinktas 
aukas paskirti BALFo reikalą 
ms, tai ALT Centras tam nesi 
priešins. Toks yra ALT Vyk 
domojo Komiteto šiuo reikalu 
nusistatymas.”

Visi nuoširdžiai prašomi au 
kų rinkimo įeikalu paklebenti 
duris organijacijų, klubų ir 
įmonių tiek savųjų, tiek kita 
taučių.

Šitoks, visuotinio masto mi 
nėjimas daromas pirmą karta, 
todėl labai svarbu, kad jis pa 
sisektų ir moraliai ir medžią 
giškai. Tai pareis nuo apskri 
čių ir skyrių vadovybių inicia 
tyvos, sumanumo ir pasiruoši 
mo, o ypatingai, jei akcija susi 
lauks aktyvios paramos iš ger 
biamųjų dvasiškių pusės.

Centrui labai įdomu būtų pa 
tirti, kokios reakcijos minėji 
mas susilaukė iš visuomenės 
pusės, todėl rengėjai labai pra 
šomi siunčiant surinktas au 
kas, nors trumpai painformuo 
ti Centrą, kaip buvo minėjimai 
ruošiami ir kaip jie pasisekė.

Balfo Centras.

jau nemažai prirašyta, o to ben 
dradarbiavimo kaip nėra, taip 
ir nėra. „Laisvėje“ Rojus M i 
žara „šiltais tonais“ kalba jau 
ir apie dipukus, nes jam girdi, 
labai rūpi tas kultūrinis bend 
radarbiavimas.

Bet R. Mizara nepasako vie 
no pagrindinio fakto, Kad ben 
dradarbiavimo nepradeda, ir, 
galima teigti, nepradės ne di 
pūkai, ne už Lietuvos ribų esą 
lietuviai, nei visokios rūšies 
emigrantai, bet nepradeda. . . 
Lietuva. O ji gal ir bandytų, 
bet gi ji okupuota, ji neturi 
laisvės ir neturi valios, todėl ir 
negali pradėti bendradaroiavi 
mo.

Nepradedamas bendradar 
biavimas arba bet kokie kultu 
riniai santykiai todėl, kad Ma 
skvai to nereikia. Maskvai lie 
tuvių tarpusavis santykiavi 
mas yra nereikalingas, nes jis 
yra blogas dalykas. Maskvai

KUR 
GERIAUSIAI PRALEISTI 

ATOSTOGAS?
Aišku, kad garsiajame CAPE COD - OSTERVILLE Mass. 
USA kurorte, prie atviro Atlanto šilto jūros vandens pliažu 

ir pušų parko pavėsyje gražiausioje lietuviškoje
■ vasarvietės viloje

„AUDRON Ė“
(87 East Bay Rd„ Osterville, Cape Cod., Mass. 

Tel. GA 8-2748)
Šiais metais svečių patogumui patobulinta ir pritaikinta 

tikram atostoginiam poilsiui ir ramybei 
atidaroma vasarojimui

nuo šeštadienio, birželio mėn. 13 d. 
iki rugsėjo pabaigos.

Iš anksto kreiptis: Dr. ED. JANSONAS, 47 Thomas Park., 
So. Boston 27 Mass. USA. Tel. AN 8-7771 arba 
AUDRONĖ - JANSONAS, 87 East Bay Rd., 

Osterville Cape Cod Mass.

reikia tiktai tokių santykių, 
kurie jai pasitarnautų kaip pro 
paganda, o ne kaip žmonių su 
siartinimas.

R. Mizara mano, kad Ameri 
koje, pav., būtų galima Žmui 
dzinavičiaus darbų paroda, o 
Jonyno — Lietuvoje, žinoma, 
Žmuidzinavičiaus JAV galima 
ir Jonyno galėtų būti Lieluvo 
je, Jeigu Jonynas atsiduotų 
Lietuvos okupantui su siela ir 
kūnu, kaip Syrus Eatonas.

Sovietija bijo bendradarbia 
vimo, todėl ilgus laikus buvo 
aklinai nuleidusi geležinę už 
dangą, todėl iš už tos geleži 
nės uždangos neįsileidžia žmo 
nių, todėl visa, kas tiktai susie 
ta su užsieniu, visa laiko įtar 
tinu, trefnu, nepriimtinu, ne 
leistinu. O R. Mizara kalba, 
lyg užsienyje esą lietuviai ne

•retų santykių ir jis juos įkal 
binėja... Nesąmonė! Tegul R. 
Mizara įkalba šita Maskvai, o 
ne mums. Ne mes bijome sau

tykiavimo, bet santykiavimo 
bijo ir neleidžia Maskva. Jeigu 
Maskva leistų, tai Vilnius tuo 
jau rastų būdus ir priemones. 
Ir iš Lietuvos galėtų atvykti 
žmonės, ir mes nuvyktume į 
Lietuvą. O R. Mizara, pačia 
dulkes į sveikas akis ir Lindo 
užtemdyti šviesos tikrovę, 
jieškok, Mizara, kvailių ir pats 
nevaidink durnelio.

• Maskvoje esanti išėjusi ste 
nografinė visasąjunginės kp 
XXI suvažiavimo ataskaita. Iš 
leista dviem tomais. Pirmąją 
me posėdžių stenogramos, ant 
rajame rezoliucijos, nutarimai 
ir priedai. Anksčiau stenografi 
nių pranešimų apie tokius su 
važiavimus neskelbdavo, žino 
ma, prieš skelbiant, stenogra 
mos buvo išcenzūruotos. E.

• Kauno civilinės metrikaci 
jos skyrius naujai pertvarkė 
patalpas, įrengdamas sutuok 
tuvių iškilmių salę, kurios šie 
nos papuoštos Kauno daliinin 
kų kūriniais. Dabar sutuoktu 
vės vyksta grojant momentui 
pritaikytus Bacho, Mocarto, 
Mendelsono kūrinius, atlieka 
mus specialaus kamerinio or 
kestro. E.

f
• Iš Pietų Amerikos bal. vidų 
ryje grįžo į Lietuvą, iš Buenos 
Aires rokiškėnas Petras Grei 
mus, kamajiškis Juozas Dir 
žys su 10 metų sūnum, iš Bra 
zilijos dusetiškis Alfonsas Bra 
ga.

• Pirmasis atominis reakto 
rius pradėtas statyti Salaspi 
lio apylinkėje. Pradės veikti 
ateinančiais metais, būsiąs 
apie 2.000 kilovatų pajėgumo. 
Kaip atominį kurą panaudos 
urano 235-jį elementą. Latvi 
joje pastatytu reaktorium pa 
sinaudosią ir Lietuvos moksli 
ninkai, praneša „Tiesa“ 83 nr.

Maždaug 600 skirtingų medžiagų, austų Anglijoje.
Platus skyrius gatavų drabužių moterims, vyrams ir 
vaikams.
Visokių rūšių odos.
Gatavi batai.
Įvairūs laikrodžiai.

6. Foto aparatai.
7. Hohner akordeonai — 20 skirtingų modelių, kurių 

nos yra nuo $ 39.00 iki $ 1.120.00.
8. Singer siuvamosios įvairių tipų mašinos.
9. Auto - knitter — vienintelė mezgimo mašina, kuri tinka 

visų rūšių siūlams. įskaitant namie verptuosius mezgimo 
siūlus.

10. Olympia rašomosios mašinėlės su šių kalbų raidynais: 
lietuvių, latvių, estų, rusų, ukrainiečių, vokiečių ir anglų.

11. Vaistai, gaminti Anglijoj, JAV, Vokietijoj, Švedijoj, 
Šveicarijoj, Prancūzijoj ir Sov. Sąjungoj.
Mūsiškis vaistų skyrius sudaro vaistus pagal bet kuria 

kalba rašytus receptus.
Standartiniai siuntiniai
Mums taip pat malonu pranešti visiems lietuviams, kad 

visados galima gauti dar kainoraštį mūsišių standartinių 
siuntinių, kurių kainos yra nenuvaržomos. Tų siuntiniu kai 
nos yra tarp $29.00 ir $80.00.

Pavyzdžiui:
1. Už $29.00 (įskaitant į tą sumą muitus ir kitus su pasiiAMį 

timu susijusius mokesčius) galite pasiųsti tokį siuntinį, ku 
rį sudaro 6Į/2 jardo vilnonės medžiagos 2 vyriškiems 
moteriškiems kostiumams.

2. Už $32.00 (įskaitant visus minėtuosius mokesčius) 
lite pasiųsti 6 jardus vilnonės medžiagos 2 palta.ns.

3. Už $49.00 (įskaitant minėtuosius mokesčius) galite 
siųsti 13 jardų vilnonės medžiagos 4 vyriškiems ar mote 
riškiems kostiumams.
O taip pat turime dar ir kitus 22 skirtingus standarti 

nius siuntinius su vilnonėmis medžiagomis, pamušalais, ba 
tais, megztiniais ir kt.

Nuo dabar standartinių siuntinių medžiagas mums spe 
cialiai gamina vienas didžiulis britų audimo fabrikas ir žy 
mi jose „Made in England", o tai padidina jų vertę Lie 
tuvoje.

Siuntėjų prekės
Įsteigėme specialų skyrių ir dabar jau priimame persiųs 

ti į Lietuvą pačių siuntėjų supirktuosius daiktus. Siuntė 
jams pageidaujant, prie tokių siuntinių dar gali būti pridė 
ta prekių, pasirinktų pagal mūsų katalogus, ar kuris nors 
standartinis siuntinys.

Turint galvoje tai, kad siuntiniai iš čia gabenami be pei 
krovinėjimų iš laivo į laivą, jie gavėją pasiekia vidutiniškai 
per 3-5 savaites. Pageidaujant mes siunčiame ir oro paštu.

Mes užtikriname, kad
1. Siuntinys pasieks gavėją.
2. Jei siuntinys dingtų, grąžintumėm pinigus arba nemoka 

mai pasiųstumėm kitą tokį pat siuntinį.
3. Visus su pasiuntimu susijusius mokesčius apmokame Lon 

done, dėl to gavėjas už siuntinį jau nieko nebeprimoka.
4. Siunčiamos tik tokios prekės,. kokios remiantis apraŠy 

mų ar pavyzdžiais būna užsakytos.
Mokėjimai ■
Mokėjimus mes priimame : ....
a) asmeniniais čekiais,

b) banko čekiais,
c) tarptautiniais piniginais orderiais,
d) britų piniginiais orderiais,
e) kelioniniais čekiais,
f) pašto orderiais.

Mes siūlome:
1. Visiems lietuviams, kurie iki šiol siųsdavo siuntinius per 

kitas firmas, tuojau parašyti mums ir be jokių jsipareigo 
jimų paprašyti nemokamų katalogo, medžiagų pavyzdžių 
ir kitokių informacijų.

2. Prieš užsakant kur nors kitur siuntini palyginti su mū 
su prekių kokybe.

3. Atsiminti, kad iš pat pradžių mes esame stovėję dauge 
lio lietuvių reikalų sargyboje. Atsiminti taip pat, kad 
didesnė apyavrta mažina kainas ir kad mus remūami jūs 
sutaupote apsčiai savo pinigų.

LITHUANIAN TRADING COMPANY
1A, Hunt Street, 
London, W. 11

3.
4.
5.

ar

ga

pa

i

I

■

'i

I 
.;«s

>3

’.•SI

1

KRAŠTO TARYBOS 
RINKIMAI

Pranešame, kad Kanados 
Lietuvių Bendruomenės IV- 
tosios Krašto Tarybos rinki 
mai visose apylinkėse įvyks š. 
m. birželio mėn. 7 d., sekma 
dienį. Technišku rinkimų vyk 
dymu rūpinasi apylinkių rinl 
mų komisijos, KLB Tarybos 
Rinkimų Taisyklių ir Vyriau 
sios Rinkimų Komisijos parė 
dymų rėmuose.

KLB Krašto Valdyba, va.

PADĖKIME SERGANTIE 
MS BROLIAMS 
VOKIETIJOJE

kuriems yra reikalingi ypatin 
gai vyriški rūbai. Galintieji 
juos sušelpti, savo dovaną ina 
lonėkite atnešti A. V. Klcboni 
jon. (AV).

• Iš vieno „Tiesos“ praneši 
mo galima išskaityti, kad pasi 
kalbėjimai tarp Maskvoo ir 
Berlyno vyksta — per Mask
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Lietuvoje gyventojų 
tiktai pusė to, kiek turėjo būti VEDA KAZYS BARONAS

PABALTIJO STALO TENI SO PIRMENYBĖS

Š. m. sausi buvo gyventoju 
surašinėjimas visoje Sovietu 
Sąjungoje. Tuo pačiu, buvo 
gyventojai surašinėti ir oku 
puotoje Lietuvoje, kuri yra 
įjungta, kaip ir caro laikais, i 
Rusiją.

Š. m. gegužės 10 d. Maskvos
„Pravda“ jau paskelbė kaikv 
riuos suraišnėjimo duomenis.
Pravartu Į juos šiek tiek pa 
žvelgti, o ypač kiek tie duom?
nys paliečia Lietuvos gyvento 
jus. Gyventoju padėtis surasi
nėjant buvo imta š.

rd-,'agal paskelbtus 
mo duomenis sausio

m. sausio 

surašinėji
15 d. So

vietų S-goje buvo 208,826.000 
gyventojų. Tose pačiose Sovie 
tų S-gos ribose 1939 m. buvo 
190,678,000 gyventojų. Per 20 
m. prieauglis 18,158,000 gy 
ventojų. Tuo pačiu skelbia, 
kad per minimą laikotarpi gy 
ventojų priaugo 9,5%. Tačiau 
gyventojų prieauglis nebuvo 
visoje Sovietu impei i joje ly 
gus. Pav., Uralo srityje priau 
gę 32%, Vakarų Sibire—24%, 
Rytiniame Sibire — 34%, To 
limuose Rytuose — 70%, Vi 
dūrinėje Azijoje ir Kazachsta 

f z ne — 38%.

K Šitoks Sovietų Azijos daly 
se gyventojų skaičiaus padidė 
jimas, tai nėra natūralus gy 
ventojų prieauglis. Tai grynai 
mechaninis padarinys.

Bolševikai deda visas pastan 
gas savo Azijos dalyje vrsoke 
riopai pakelti ūkį. Ten yra Ja 
bai gausu visokių žaliavų , ten 
yra ir neišmatuojami žemių 
plotai', kuriuose plečiamas že 
mės ūkis. Sovietų Azija yra la 
bai gausiai perpildyta ir priver 
čiamųjų darbų stovyklomis. Į 
naujai steigiamas pramonės, 
miškų ar žemės ūkio šakas, bol 
ševikai iš visų kitų kraštų ma 
siškai gabeno ir trėmė žmones. 
Šitie surašinėjimo duomenys 
kaip tik ir patvirtina per dau 
geli metų žmonių j Sibirą tiė 
mimo faktus.

Duomenys rodo, kad mote 
rų yra daugiau negu vyrų. Bū 
tent moterų — 114,8 mil. arba 
5.5%, o vyrų —■ 94 imi. arba

GYVENTOJŲ STATISTIKA LIETUVOJE.
RAŠO J. AUDĖNAS

45%. Anksčiau buvo 52:48 san 
tykis.

Gana ryškus gyventojų kai 
mo ir miesto pasikeitimas, pa 
lyginus su tuo kaip Sov. S-go 
je gyventojai buvo pasiskirstę 
prieš 20 metų. 1939 m. rnies 
tuose gyveno 60,4 mil. (32%), 
o kaimuose — 130,3 mil. (68 
%), — 1959 m. — 99,8 mil. 
(52%) gyvena kaimuose ir 
109,0 mil. (48%) miestuose. 
Suprantama ir kodėl taip yra. 
yra bendra tiesa visur, kad kai 
mo gyventojas visuomet trati 
kia i miestus. Sovietų Sąjungo 
je yra dar ir šios dvi kitos prie 
žastys: pramonės augimas, 
daugiau darbo jėgos reikalau 
jas, žemės ūkio darbų mechani 
žavimas, nemažai darbo rankų 
atpalaiduojąs.

Europinėje sovietijos daly 
gyvena 146,1 mil., o azijinėje 
-— 62,7 mil. gyventojų.

LIETUVA.
Apie atskiras respublikas ar 

ba sritis nėra paskelbta nė tų 
bendrųjų žinių, kurias, kaip au 
gščiau nurodžiau, liečia visą 
sovietiją. Kai visose kitose va 
dinamose Sovietų respubliko 
se parodomas nemažas gyven 
tojų prieauglis, tai Lietuvoje 
ir Gudijoje yra priešingai — 
1959 m. gyventojų yra žymiai 
mažiau, negu jų buvo 1939 m.

Montrealio skautų Vyčių tautinių šokių grupė, laimėjusi iškart dvi pirmas vietas — lietu 
vių tautinių šokių ir konKursi nę prancūzų šokio. Vidury grupės vadovas Juozas Pieėairis.

Kodėl taip yra? Manau, kad 
viena iš priežasčių tai vokiečių 
okupacijos metu ten gyvenu 
siu žydų išnaikinimas. Juk tik 
šituose kraštuose gyveno žv 
dų tautybės piliečių. Toliau gy 
ventojų sumažinimu Lietuvo 
je nemažiau už vokiečius pasi 
rūpino ir sovietų okupacinė 
valdžia: masiniai žmonių į Si 
birą ištrėmimai ir masinis gy 
ventojų išžudymas.

Apie Lietuvos gyventojus pa 
skelbti tokie duomenys.

1939 m. buvę — 2,o89 mil., 
iš jų 2,221 mil. (77%) gyvenę 
kaime, o 659 mil. (23%) gyve 
nę miestuose. 1959 m.—2,713 
mil., iš jų 1,668 rnil. (61%) 
gyvena kaime, o 1,0 15 mil. 
(39%) gyvena mieste. Kaip 
matome gyventojų miesto nau 
dai pribuvimas nemažas (23. 
39). Didesniuose Lietuvos 
miestuose gyventojų skaičius 
taip atrodo: 1939 m. Vilniuje 
— 215,000, Kaune — 152,000, 
Šiauliuose — 31,000. O 1959 
m. — Vilniuje — 235,000, 
Kaune — 214,000, Šiauliuose 
—60,000, Klaipėdoje—89,000.

Kiek Klaipėdoje, kuri 1939 
m. pradžioje buvo vokiečių 
atplėšta, buvo gyventojų, ne 
nurodyta. Tš to, tenka srpęsti, 
kad ir bendrame 1939 m. Lie 
tuvos gyventoji? skaičiuje (2, 
880 mil.), Klaipėdos kiašto gy 

ventojai neįtraukti, o ten 1939 
m. sausio 1 d. buvo — 153,793 
gyventojai. Klaipėdos mieste' 
tada buvo apie 42,000 gyvento 
jų. Iš to matyti, kad Šiauliuo 
se ir Klaipėdoje gyventojų pa 
gausėjo dvigubai.

2,880 mil. Lietuvos gyvento 
jų skaičių, reikia manyti, suda 
rė 1940 m. sausio 1 d. buvę 
laisvojoj, be Klaipėdos krašto, 
Lietuvoje gyventojai 2,443 
rnil. ir atgautojoj Vilniaus sri 
tyje buvę 451,319 gyventojų. 
(Pasaulio Lietuvis, 1939 m., 
lapkričio 15 d. Nr. 19(47). 
Kaunas).

Tie du skaičiai sudaro — 2, 
894 mil. gyventojų, nors tarp 
šio ir 2,880 mil. skaičiaus yra 
14,000 skirtumas, 1940 m., kai 
Lietuva buvo Įjungta į Sovietų 
S-gą, rugp. mėn., Lietuvai bu 
vo priskirta 2,610 kv. km plo 
tas su apie 135,000 gyventojų. 
1939 m. sausio 1 d. Klaipėdos 
krašte buvo 154,0(?0 gyv. Tuo 
būdu, dabartinėse Lietuvos ri 
bose, bolševikams ją 1940 m. 
okupuojant, apytikriai gyven 
tojų buvo 3,183,000, arba aps 
krita 3,200,000 suma.

Normaliais laikais per 19 
metų, skaitant vieną procentą 
prieauglio, šiandien Lietuvoje 
turėtų būti apie 3,800,000—4 
mil. gyventojų: karas, bolševi 
kų-vokiečių okupacijų padari 
niai Lietuvai, kaip matome, 
yra baisūs. Vokiečiai išnaikino 
apie 300,000 žydų ir lietuvių,

bolševikai išnaikino dar dau 
giau.

Jei šiandien Lietuvoje yra 
tik 2,713 mil. žmonių, tai rei 
kia atminti, kad Į Lietuvą yra 
atgabenta daug gyventoju iš 
Sovietų Rusijos, daug yra ir jų 
kariuomenės. J. Audėnas.

Pabaltijo stalo teniso ko 
mandinės pirmenybės, vykdy
tos Estijos sostinėje Taline, 
baigėsi šeimininkų pergale. Es 
tai įveikė Lietuvą 10:9 ir Lat 
viją 15:4, o lietuivai, nugalėję 
latvius 12:7 užėmė antrą vietą.

Tiesa, mūsų rinktinėje neda 
lyvavo Paškevičius ir Satino 
ris, kai tuo tarpu estai varžy 
bu išėjo stipriausios sudėties, 
su Meksa ir Lestai. Sunku pa 
sakyti, kodėl vilnietis A. Sau 
noris ir kaunietis R. Paškevi 
čius nedalyvavo žaidynėse, ta 
čiau sprendžiant iš St. Vaitkų 
no (tas pats, kuris dažnai pa 
sirodo ir „Tėvynės Balse“ nu 
kreiptais straipsniais pneš šio 
sk. vedėją) ilgo reportažo Lie 
tuvos „Sporte“ apie Maskvos 
tarptautinj turnyrą, reiktų da 
ryti išvadą, kad augščiau mini 
mi žaidėjai pateko į nemalonę, 
nes Maskvoje jie parode labai 
mažai kovotojiškumo dvasios. 
Kaip rašo St. Vaitkūnas, A. 
Saunoris ir R. Paškevičius M a 
skvoje užmiršo, kad jie yra T 
SRS rinktinės nariai, jie už 
miršo, kad jie yra pavyzdžiu 
jaunimui ir kad savo nesportiš 
ku elgesiu gali padaryti žalą, 
gražias tradicijas turinčiam 
Lietuvos stalo tenisui. Straips 
nio autorius toliau kalba apie 
abijų sportininkų „užgaide 
les”, kurios visada veda į ar 
kstyvą sportinio kelio pabaigą. 
Kokios tos „užgaidėlės” buvo, 
sunku sužinoti, tačiau St. Wait 
kūnas primena silpnavališku 
mą ir neatsakingumą.

LIETUVOS FUTBOLO 
PIRMENYBĖS

Lietuvos futbolo pirmenybė 
se, Kauno Inkaras netikėtai 
prie 2,000 žiūrovų Kaune pra 
laimėjo Vilniaus Spartakui 0 . 
1, KPI sužaidė lygiomis (0:0) 
su Lima. Po šių rungtynių, 
Lietuvos A klasės pirmenybė

se pirmoje vietoje yra Kūno 
Kultūros Instituto komanda, 
turinti 19 taškų, prieš Šiaulių 
Elnią — 17 t. ir Panevėžio MS 
K — 16 t. Žemesnėje grupėje 
(B klasėje) pirmauja Šiaulių 
Statybininkas, turintis 26 taš 
kus iš 13 rungtynių(!!) prieš 
Mariampolės Cukraus Fabriko 
komandą (pereitais metais iš 
kritusi iš A klasės) 18 t. ir Vii 
kaviškio VŪV — 17 taškų.

TRUMPAI 18 LIETUVOS
— Mariampolės II-osios vi 

dūrinės mokyklos mokinys S. 
Miliūnas pasiekė naują Lietu 
vos jaunučių šuolio su karti 
mi rekordą, iššokęs 3,32 m. Ki 
tose rungtynėse, mokiniai taip 
gi atsiekė neblogas pasekmes- 
Stačiokas laimėjo šuoli į tolį 
—6,10 m ir į augšti — 1-.70 m, 
o Petronis numetė diską 35,78 
m.

— Kauno stalo teniso pirme 
nybes laimėjo V. Baltakis ir O. 
Žilevičiūtė. Pirmenybėse daly 
vavo 120 sportininkų.

— Kauno miesto futbolo pir 
menybėse pirmauja Kotono 
fabriko komanda.

— Kijeve pasibaigė Sov. Są 
jungos B klasės vandensvie 
džio pirmenybės. Lietuvos ko 
manda, tarpe 18-kos dalyvių 
užėmė penktą, o latviai prieš 
paskutinę vietą.

• Lietuvių krepšininkų rinkti 
nės kelionės į Pietų Ameriką 
reikalams yra renkamos aukos. 
Aukas šiam tikslui reikia siųs 
ti: Lithuanian Basketball Fu 
nd, Acc. No. 21921, Chicago 
Savings and Loan Assn., 6245 
So. Western Ave, Chicago 3b, 
Ill., USA.

• Gegužės 10 d. Čikagoje vie 
sėjo Vakarų Berlyno futbolo 
rinktinė, kuri čia įveikė JAR 
geriausius futbolininkus 3:1.

® Vladas Motuzas, 38 m. am 
žiaus geg. 7 d. tragiškai užbai 
gė savo gyvenimą Jaros upėje. 
Atrodo, velionies paties nušok
ta nuo miesto tilto į upę. V. 
Motuzas buvo kilęs iš Žagarės, 
baigęs vidurinę mokyklą, bu 
vęs Vilniaus universiteto stu 
dentas. Į Australiją buvo jis at 
važiavęs pirmuoju transpcitu.

BORIS PASTERNAK

Daktaras Živago r?
NOBELIO LAUREATO ROMANAS

ŠEŠTASIS SKYRIUS — MASKVINĖ STOVYKLA
17.

4
Sekančiomis dienomis Dr. Živago paaiškėjo, kad jis visiš 

kai vienišas. Jis nieko dėl to nekaltino. Matyt, pats to no 
rėjo ir tą pasiekė. Keista, kaip nublanko ir neteko spaivos 
visi draugai. Visi jie neteko savo pasaulio ir savo nuomonės. 
Daug spalvingesni jie buvo jo prisiminimuose. Ar tiktai jis 
jų praeityje nepervertino. Kol dalykų tvarka leido aprūpi 
ntiesiems naudotis ir keistauti neaprupintųjų sąskaita, 
kaip lengva buvo primti už tikrą ir savaimingą veidą keistau 
toją ir laisvą nuo darbo mažumos atstovą, kol dauguma ken 
te f Bet kai tiktai apačios pakilo ir augšlumų privilegijos bu 
vo panaikintos, kaip greit visi suprato, kaip be pasigailėji 
mo atsisakė minties savaimingumo, kurio, matyt, nei netu 
rėjoj Dabar jam buvo artimi žmonės be frazių, be patnso, 
žmona, uošvis ir dar du-trys bendratarnautojai, nepretenzin 
gi darbuotojai, eiliniai darbininkai.

Vakaras su antim ir spiritu įvyko, kaip buvo numatyta, 
antrą ar trečią vakarą ,po to, kai jis atvažiavo ir spėjo pasi 
matyti su visais pakviestaisiais. Tai buvo piimasis jo susi 
tikimas. Riebi antis tais, jau badavimų laikais, buvo nepap 
rastas ištaigingumas, bet trūko duonos, kas stelė valgio 
puikumą ir net erzino. Gordonas atsinešė vaistinės pJeckoje 
spirito. Spiritas buvo maišelininkų mainų prekė. Antonina 
Aleksandrovna laikė spiritą savo rankose ir jį pagal reika 
Ją miešė vandeniu. Visų liūdniausia gi buvo tas, kad šis va 
karas buvo išskirtinis iš laiko sąlygų. Negalima buvo nei ma 
nyti, kad kitoje gatvės pusėje namuose taip gi galėjo gerti 
ir užkandžiauti. Už langų buvo nebylė, tamsi ir alkana Mask 
va. Jos krautuvės buvo tuščios, o apie tokius dalykus, kaip 
paukštiena ir spiritas, ir galvoti niekas negalvojo. Ir štai 
pasirodė, kad tiktai gyvenimas, panašus į aplinkinių gyve 
nimą ir jame be pėdsakų skęstantis, yra tikras gyvenimas, 
Lad išskirtinė laimė nėra laimė, ir tokiu būdu antis ir spiri 
tas, kurie atrodė mieste kaip išimtis, beveik nei antis, nei 
spiritas. Tai buvo daugiausia nemalonu. Svečiai taip pat kė 
lė abejojimų. Gordonas buvo geras, kol sunkiai galvojo ir 
nevalyviai bei nedarniai aiškinosi. Jis buvo geriausis Juri 
jau sAndrejevičiaus draugas. Gimnazijoje jis buvo mylimas. 
JBet štai jis nusimoralino ir savo budan įnešė nevykusias pa 

taisas. Jis budrinosi, vaidino linksmuoli, pasakojo kažką tu 
"intį sąmojaus aštrumų, ir dažnai kalbėdavo „patraukliai“ ir 
„įdomiai”, žodžius ne iš savo žodyno, todėl, kad Gotdonas 
niekad nesuprato gyvenimo kaip pramogos. Ligi ateinant 
Dudorovui jis papasakojo juokingą, kaip jam atrodė, Dudo 
rovo Vedybų istoriją, kuri draugų tarpe ėjo iš lūpų į lūpas. 
Jurij Andrejevič to nežinojo.

Pasirodė, Dudorov jau metai kai buvo vedęs, bet išsi 
skyręs. Mažai patikimas apie tai pasakojimas buvo maždaug 
šis. Dudorovas per klaidą pateko į kariuomenę. Kol teiks 
las buvo išaiškintas, Dudorovą visą laiką baudė, daugiausia 
hz neatidavimą karininkams pagarbos. Kai jį paleido iš ka 
nuomonės, dar ilgai jo pati ranka iššokdavo atiduoti pagai 
bą, kai tiktai pamatydavo karininką. Šiuo laikotarpiu jis vis 
ką daręs nepataikydamas, kur reikia. Šiuo būtent laikotar 
piu jis viename Volgos uoste belaukdamas garlaivio susipa 
žinęs su dviem mergaitėm seserim, kaip ir jis, laukusiomis 
garlaivio. Kadangi aplink buvo daug karininkų, tai veiKia 
mas prisiminimų iš kariuomenės laikų, Dudorov sunnsęs, su 
sipainiojęs ir jaunesniajai seseriai pasiūlęs vedybas.

Šiuo pasakojimo momentu į kambarį Įėjo Dudorov. Jis 
pasirodė pasikeitęs priešingai. Buvęs nepastovus pramušt 
galvis tapo rimtu ir susikaupusiu mokslininku. Kai ji, gini 
nazistą, išmetė iš gimnazijos už politinio pabėgimo organize 
vimą, jis ėjo per meno mokyklas, bet pagaliau jis apsistojo 
prie klasikos. Karo metu D.udovov pabaigė universitetą ir 
buvo paliktas universitete moksliniam darbui prie dviejų ka 
tedrų —r rusų ir visuotinės istorijos. Dabar jis rimtai ir ra 
miai kalbėjo paskaitininko tonu.

Į galą vakaro, kai visi rėkė ir triukšmavo, Innokentij Du 
dorov paklausė Jurijų Živago:

— Jūs skaitėte „Fleitą nugarkauli” ir „Žmogų”?
— Majekovskis man visada patiko. Tai yra kažkoks Dos 

tojevskio tęsinys. Gal tiksliau, tai yra lyrika, parašyta vie 
no iš jo maištaujančiųjų jaunųjų personažų kaip Ippolitas 
Raskolnikovas arba „Paauglio“ herojus. Kokia ra ji talento 
jėga! Kas pasakyta ant visad nesutaikoma ir tiesmuka! O 
svarbiausia, kokiu drąsiu užsimojimu visa tai mesta visuo 
menei Į veidą ir kažkur toliau, Į erdvę!

Bet didžiausia vakaro atrakcija buvo dėdė. Jurij Andre 
jevič jį jau kelis kartus matė ir spėjo išsikalbėti, prisiaikčioti, 
ir prisikvatoti. Jurijaus Andrejevičiaus jaunystės ramčių ir 
jausmų valdytojas, Nikolai Nikolajevič buvo viešbutyje. Da 
bar į viešbučius jau primdavo tiktai miesto valdžiai įsakant, 
bet Nikolai Nikolajevič turėjo senų pažinčių bei ryšių. Vieš 
būtis atrodė geltonu namu, paliktu pabėgusios administraci 
jos. Tuštuma ir chosas viešpatavo koridoriuose ir laiptuose. 
į didelį nesutvarkyto kambario langą žiurėjo didžiulė tuščia 
aikštė tų beprotiškų dienų, kažkuo bauginusi, lyg ji būtų nak 

ii prisisapnavusi, o ne būtų tikrenybėje ties viešbučio lan 
gaiš. Tai buvo nustabus, neužmirštamas, reikšmingas pasi 
matymas! Nikolajui Nikolajevičiui labai tiko pražilimas. Už 
sienins jo kostiumas buvo gerai pasiūtas. Jo amžiui jis atro 
dė jaunu ir buvo gražus., žinoma, jį stipriai mažino vyks-mo 
didžiuliškumas. Įvykiai jį dengė. Bet Jurij Andrejevič ir ne 
galvojo jam taikyti šio matavimo masto. Jį stebino Nikolai 
Nikolajevičiaus ramumas, šaltumas ir tas žaismingas tonas, 
kuris Idyėjo politinius jo pasikalbėjimus. Jo mokėjimas lai 
kytis virišjo dabartinius rusiškus galimumus. Tame reiškė - 
si atvykėlio savybė. Sis bruožas metėsi į akis,, atrodė sena 
madiškas ir kėlė nepatogumą.

Bet ne tas domino juos pirmųjų susitikimų metu. Juk 
susitiko du kūrybingi būdai, susieti giminystės ryšių, ir no 
rs atgijo ir nauju gyvenimu, pradėjo gyventi praeitis, prisi 
minimai užliejo kaip banga, bet kai tiktai kalba prasidėjo 
apie svarbiausia, apie dalykus, pažįstamus kūrybinio tipo 
žmonėms, kaip išnyko visi kiti ryšiai, užleisdami vietą šiam 
vienam, ir neliko nei dėdės, nei giminaičio, nei amžiaus skil
tume, ir tiktai liko artimumas stichijos su stichija, energijos 
su energija, pradžios ir pradžios.

Per paskutinį dešimtmetį Nikolajui Nikolajevičiui riebu 
vo progos kalbėti apie atitoriškumo malonumus ir Kūryuos 
tikslo esmės taip artimai savo mintims ir taip tinkamai vie 
tai, kaip dabar. IŠ kitos pusės, ir Jurijui Andi ejevičiui nete 
ko girdėti tokių atsiliepimų, kurie būtų buvę taip giliai taik 
lūs ir taip lakiai patrauklūs, kap Šį kartą. Abu jie sušukdami 
bėgiojo kambaryje, nusitverdami už galvų, kad taip sutarti 
nai abudu jaučia ir numato, arba sustodavo prie lango ir 
pirštais barbendavo į stiklą nustebinti vienas kito supratimo. 
Taip jis atrodė pirmo susitikimo metu, bet vėliau daktaras 
kelis kartus matė Nikolai Nikolajevičių draugijoje, ir žmo 
nių tarpe jis buvo visiškai kitas, neatpažįstamas. Jis Mask 
voje jautėsi svečiu ir nenorėjo šito išsižadėti. Ką jis laikė sa 
vo namais, Petrapilį ar kurį kitą miestą, taip ir liko neaiškų. 
Jam patiko politinio gražbylio ir visuomenės būrėjo rolė. Gal 
jis manė, kad Maskvoje bus atidaryti politiniai 'salionai, kaip 
Paryžiujje prieš konventą pas madame Roland. Jis lankėsi ‘ 
pas vaišingąsias savo bičiules Maskvos skersgatviuose ir taip 
mielai išjuokė jas ir jų vyrus už pusiškumą ir atsilikimą, už 
įprotį viską spręsti iš savo varpinės. Jis švaistėsi laikraščių 
įsiskaitymu, kaip anksčiau pasmerktomis knygomis. Buvo 
kalbama, kad Šveicarijoje yra palikta nauja jauna passija, ne 
dabaigtos bylos, nedarašyta knyga ir kad jis pasiners į auu 
ringą tėvynės sūkurį, o paskiau, jeigu tiktai laimingai išne 
rs sveikas, vėl išvyks į savo Alpes, ir mes jį tiek ir matysime. 
Jis palaikė bolševikus ir dažnai minėjo dviejų kairiųjų eserų » 
pavardes, kaip savo vienminčių — žurnalisto, rašiusio Miros 
kos Pomoro pseudonimu ir publicistės Silvijos KoterL
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Motina
tautosakoje ir gyvenime

DR. MARIJOS RAMONIENĖS PASKAITOS MINTYS 
MOTINOS DIENOS PROGA

2.
MOTINYSTĖ

Ypatingoj pagarboj laikoma 
nėščia moteris, kiekvienas turi 
ją saugoti ir globoti. Ši nėščios 
pagarba parodo gilioje senovėj 
buvusio matriarchato liekanas. 
Nuo pat kūdikio pradėjimo mo 
tina keičia visą savo gyvenimo 
eigą, kadangi buvo tikima, kad 
motina vaiką auklėja dar savo 
iščiuje, tad ji stengėsi puošti 
savo sielą visomis dorybėmis, 
lavinti savo būdą ir būti svei 
ka, kad jos būsimas kūdikis pa 
veldėtu kilnią siela, gerą būdą 
ir sveiką kūną. Nėščią jauna 
martę bobutes, seneles, vyr. 
moterys ir žinduolės stengėsi 
mokyti, patarti, padėti — ka 
rodo begale papročių, apeigų, 
prietarų, priežodžių, burtų. 
Miegoti ilgai, kad vaikas būtų 
ramus, nenusišaldyt, nesušlapt 
kojų — vaiką skauduliai išpils, 
neišsigąsti ugnies, pelių, girtų, 
nežiūrėti i luošus, apsigimę 
liūs — vaikas gims su dėmėm 
bei panašus i žmones, kuliuos 
ji padyvys. Nesėdėti ant slen 
ksčio, nekristi, ypatingai į šal 
tą vandeni, nenešioti sterblėj 
sunkių bei nešvarių daiktų, ne 
skaldyti malkų — gims kiškio 
lūpa. Nesiūt ant savęs — lie 
žuvį vaikui prisius — jis ne 
kalbės. Negerti, nešokti, stip 
rių valgių nevalgyti. Ypatin 
gai saugotis piktų dvasių, blo 
gų akių, padyvų, — prieš juos 
padeda devyndrekis, vėliau Jo 
ninių Šventintos žolės, įvairiau 
si talismanai. Ypatingas dėme 
sys buvo kreipiamas į nėščios 
dorovę: ji turi būti labai kuk 
Ii, dievobaiminga, nesikeikti, 
nesikolioti, nemeluoti, neapkal 
binėti, gerbti tėvus ir senesnius 
žmones, neslėpti nieko nuo vy 
rų ir kitų, būti dorų žmonių 
draugystėj, stebėti ir sekti ki 
tų dorybes.

KŪDIKIO GIMIMAS
yra I gyvenimo dramos dalis. 
Apie ją koncentruojasi visos 
gerosios ir piktosios jėgos, be 
sitsengdamos tą nauja gyvybę 
laimėti sau.

Likimo deivė Laima lygina 
gimdyvei paklodes, idant pa 
lengvintų jai skausmus, pagrei 

tintų laimingą gimdymą Bet 
ir čia yra baimės, kad pati bo 
butė gali būti ragana, bet ka 
dugio bei kitų, vėliau šventin 
tų žolelių dūmai išsklaido apža 
vus bei burtus.

Su pirmu kūdikio veiksmu, 
kada motina išgyvena rnotinys 
tės palaimą, tėvas džiaugsmą 
bei pasididžiavimą jei sūnus, 
laumės už lango, geros ir blo 
gos, apdovanoja ji. Laima pa 
ti skiria jam gyveninio dali. 
Žemyna, kuriai tėvas ypatingo 
gėrimo čia pat prie gimdyvės 
lovos pirmąją taurę nuliejo že 
mėn, ima jį savo globon. Kad 
naujasis žmogus būtų laimiu 
gas, geras, turtingas, vienokį 
ar kitokį turėtų būdą bei tem 
peramentą, visa virtinė pi lėta 
rų, burtų, apeigų ruošiama nuo 
pat pirmojo maudymo iki kūdi 
kio atskyrimo nuo motinos 
krūties.

VAIKO AUKLĖTOJA IR 
GLOBĖJA

Motina yra bevardė kartų 
grandies dalis: ji gimsta, kad 
suteiktų gyvybę ir tyliai pra 
nyktų užleisdama vietą tai, ku 
rią pagimdė. Ji taip pat reika 
hnga, kaip oras, kuriuo kvėpuo 
jame. Motina nesiekia, nelau 
kia ir nenori, kad ją gai bintų. 
Ji labai kukli, savimi pateukin 
ta. Ji save plinai išreiškia pa 
siaukavime vaikų laimei. Ta 
me pasiaukavime ir gludi jos 
laimė. Su kokia meile ir ilge 
siu ji laukia savo valandos, ir 
gimdyvė miršta laimės kupiną 
žvilgsnį nukreipus į savąjį kū 
dikį. Jei laiminimas yra linkė 
jimas gero ir prašymas Dan 
gaus pagalbos, tai motina yra 
natūralioji kunige savo gimto 
jo židinio, kur nuolatinės au 
kos aukojamos Augšciausią 
jam tikslu išprašyti palaimos 
visiems jos mylimiesiems.

Lietuvė motina tautosakoj 
kantresnė ir švelnesne už sa 
vo kaimyninių tautų motinas. 
Jos žodžiai išreiškia jautrią šir 
dį, net ir jos balsas švelnus, 
kai ji dukrą šaukia: „Tykiai, 
tykiai Nemunėlis teka, o dar ty 
kiau man motule šaukia“.

Sunkus kaimo moterų gyve 
nimas, sunkūs darbai, sunku 

kelti su aušra, bet kai mama 
švelniai pajudina petį „Kelk, 
dukrele lelijėle. Keik, kelk, 
dukryte, graži negelkyte“, pa 
lengvėja darbai, pašviesėja gy 
venimas. „Dar aš turiu motu 
želę, baltąją gulbužėlę”. Vai 
kai nevadina motinos tiesiog 
„motina“, bet „motinėlė sen 
galvelė“, „motinėlė šiiuužėlė". 
Mes turime per 10 žodžių išrei 
kšti motinai.

Vaikų auklėjime motina jų 
nebaudžia, tai tėvo darbas. Ji 
skiepija juose gilų religingu 
mą, savo elgesiu patikti Die 
viii ir išvengti bausmės. Nusi 
kaltus verčiami atsiprašyti, pa 
bučiuoti jos ranką, ar kelius, 
ar kojas, mažesnius — ant ke 
lių, ant žirnių klupdo. Tik ber 
niukai mušami, už didelius nu 
sikaltimus — vogimą vaisių ir 
žaislų, ardymą lizdų. Vaikai 
labai nedrąsūs. Svečiams „teto 
ms“, dėdėms bučiuoja rankas, 
prie svečių nesimaišo.

Efektinga bausmė nesikalbė 
ti su vaikais, neglamonėti jų, 
nebučiuoti. Did. vaikams pra 
sikaltus, ji verkia. Ašaros ir 
tylus sielvartai charakteriu 
giausias lietuvės motinos psi 
chologin-s veiksnys vaikų auk 
Įėjime. Jei blogis šeimoj atsi 
tiko, ji nejtūžta, nesikolioja, re 
tai priekaištauja. Ji kantri ir 
pasyvi. Ir jos tyli kančia giliai 
veikia vaikus, daugiau nei 
skaudi rykšte, tai jų blogis taip 
kankina švelnią, geraširuę mo 
tina, tuo būdu jie supranta nu 
sikaltimo dydį. Kaip tik dėl 
savo gerumo, pasyvaus kente 
jimo dėl vaikų, ji turi tokį di 
delį autoritetą. Kas atrodytu 
silpnumas, yra jos stipiybė. 
Kai ji prašo savo sūnų Kedrą 
šiai „Mano sūneli, dobilėli, ne 
mindžiok rūtelės, nevirkdyk 
mergelės“ ar prašo, kad jis sk 
riaudą užmirštų, prašo, kaip 
silpnas, bejėgis kūdikis, u su 
mis, paveiktas savo jėga pa 
remti jos silpnumą, išpildo jos 
prašymą. Ir štai daina pagau 
na tą jos bruožą: „Ei, tu mo 
čiute dūsuonėle, dūsavai rytą 
ir vakarėlį, ko! išdūsavai 9 su 
nūs, o šią dešimtąją dukrytė 
lę“. Didžiausią sielvartą ji iš 
gyvena išleisdama sūnus į ka 
xą: „Visus devynis vanelėn 
ėmė". Prie šjam išvykstant, ji 
budi su juo: „Uždek, močiutę, 
žvakelę“. „Sūnus išvykdamas 
slepia savo jausmus, daina at 
sisveikina". „Uždainavom tė 
vui, močiutei, sugraudinom mo 
čiutei širdelę". „Mergelė lydė

KULTŪW£#KRCWIKA
IŠLEIDŽIAMA VYTAUTO MAČERNIO POEZIJA

Šiemet spalio men. 7 dieną 
sukanka 15 metų, kai Lietuvo 
je žuvo poetas Vytautas Ma 
černis, viena ryškiausių savo 
literatūrinės kartos asmeny 
bių.

Karų ir pirmųjų okupacijų 
metais Vytauto Mačernio kū 
ryba nebesuspėta išleisti atski 
romis knygomis. Tik po rašy 
tojo mirties, 1947 metais, Ro 
moję teišspausdinta ncoidelė 
dalis jo poetinio palikimo bend 
ru „Vizijų" vardu. Paicoje tė 
vynėje visais pokario metais ii 
ligi šiol krikščioniško-humanis 
tinio mąstymo kupina Mačer 
nio poezija okupantų nebelei 
džiama skelbti.

Tad minint 15 metų sukaktį 
nuo poeto tragiškos mirties, 
laisvajame pasauly dabar išlei 
džiamas vienoje knygoje pd 
nas Vytauto Mačernio poezi 
jos rinkinys. Leidinį redagavo 
Kazys Bradūnas. Knygos įva 
dą paraše Ali. Nyka-Nilninas. 
Medžio graviūromis iliustravo 
dail. Paulius Augius. Leidėjas 
— poeto bendraamžis bičiulis 
med. dr. Albinas Šmulkštys. 
Spausdino M. Morkūno spam, 
tuvė Čikagoje.

Tai bus didelio formato apie 
300 psl. puošni knyga, apiman 
ti Vytauto Mačernio Vizjjų 
ciklą, Metų sonetus, gausius 

jo iki vartelių, o motinėlė per 
9 laukelius“. Ji nuolatos lau 
kia sūnaus grįžtant“. „Vai ver 
kė, verkė sena motulė per 2 
metus sūnelio belaukdama”. 
„Po dvarą vaikščiojo sena mo 
tūlė baltas rankas laužydama, 
Gilias ašaras liedama“.

Kai mirštantis kareivis iš 
girsta gegutę, jis Įsivaizduoja, 
kad motina ji atlanko. „Ir at 
lėkus gegužėlė giliai užkuka 
vo, ir atėjus motinėlė labai gai 
liai verkė“.

Motinos širdis nujaučia, kad 
jos vaikai varge. Motina yra 
vaikams, kaip saulė gamtai. 
Po mirties vėlė lieka žemėje 
kurį laiką įsikūnijus į aitus 
daiktus. Molina įsikūnija tik į 
kilnias būtybes — gegutę, sau 
Ję: „Saulė Močiutė". Motina, 
it saulę suteikia vaikams gyvy 
bę, džiugina gyvenimą, ji švie 
čia, šildo iki jos pačios širdis 
atšala.

Bus daugiau.

pavienius eilėraščius ii nebaig 
tas poemas.

• Operą rašo J. Indra (Pirčių 
pio tragedijos tema), V. Bau 
milas (Just. Marcinkevičiaus 
„Dvidešimtojo pavasario“ te 
ma), R. Žigaitis (A. Mickevi 
čiaus „Koniado Valenrodo" 
motyvais). Baletą vaikams ku 
ria J. Navakauskas, o komp. 
S. Vainiūnas pasiryžęs sukur 
ti baletą nūdienio gyveninio te 
ma.

• Melbourne Lietuvių Daino., 
sambūris atstovavo lietuvius 
23-jų tautų koncerte Melbour 
no mieste, Australijoje. Kon 
certo organizatorė prof. Chris 
tensen pareiškė, kad lietuvių 
choras ne tik dainų išpildj mu 
ir dainų skambėjimu pagavu 
klausytojus, bet choristų tauti 
niai rūbai, jų spalvingas tvar 
kingumas ir raštų gražumas 
daug prisidėjo prie žiūrovų pu 
sitenkinimo.

Choro dirigentas Albertas 
čelna.

• Jūratė Narbutaitė, gyv. Ci 
ceroje ir studijuoti Illinois un- 
te Čikagoje, buvo išrinkta šio 
universiteto Išraiškos šokių klu 
bo pirmininke. Ji šoko suruoš 
tame koncerte, kur išpildė ke 
lias kompozicijas.

• Dail. Vesčiūno paveiKslų pa 
rodą Nepriklausomųjų galeri 
joje, Prancūzijoje, nuo bal. 15 
d. tęsis iki gegužės 15 d. Ją 
globoja Menteno meras, Alpes 
-Maritimes srities atstovas 
parlamente. Išspausdintame 
parodos proga informaciniame 
lapelyje Jean Alban pažymi, 
kad dail. Vesčiūnas yra pamė 
gęs fantastinius, nuostabius 
kūrinius. „Žmogus ir gamta 
maišosi jo diobėse metamorfo 
zų stebukle, atgimstančiame 
prieš mūsų akis... Jo originalūs 
darbai pasižymi nuolatiniu for 
mų judėsiu ir spalvų spindėji 
mu“. . .

• V. Doniela Sydnėjaus uni 
versiteto išsiųstas į Europą stu 
dijų pagilinti. Jis studijavo 
Freiburge, Oksforde ir Heidel 
berge. Freiburgo universitete 
jis sėkmingai apgynė diserta 
ciją ir įsigijo filosofijos dakta 
ro laipsnį. Pradės lektoriauti 
Sydnėjaus universitete.

GEN. KONSULUI J. BUD 
R1UI 70 METŲ.

Lietuvos generalinis konsu 
las New Yorke Jonas Budrys, 
gegužės 10 susilaukė 70 metų.

Generalinio konsulo pareigo 
se Amerikoje jis išbuvo jau 23 
metus. Per tą laiką nusipelnė 
ir New Yorko miesto garbės 
piliečio vardą.

1933-36 jis buvo Karaliau 
čiuje. Klaipėdos krašto sukili 
me jis buvo vienas iš organiza 
torių ir vyriausias sukilimo va, 
das. 1923-25 ten ėjo įvairias 
pareigas.

Gimęs Kaune. Gimnaziją 
Kaune baigė 1907. Dirbo Lie 
titvoje ir Latvijoje valdžios įs 
taigose. Karo metu buvo niobi 
lizuotas ir i Lietuva grižo 19 
21.

• „Les Republiques Baltiqu 
es“, autorius Jan Ivanov, ap 
ima 1938-1958 metų laikotar 
pį. Aprašoma, kas vyko Pabal į 
tijo valstybėse per paskutinius 
19 metų — sovietų, vokiečių ir 
vėl sovietų okupacijoje. Prime 
narnos sutartys su Sovietais ir 
jų laužymas, Pabaltijo okupa 
vimas, karas su vokiečiais, ap 
žvelgiama dabartinė tų kraštų 
administracija, aprašomas tų 
kraštų naikinimas. Pažymima, 
kad Lietuva dėl trėmimų, emi 
gracijos, mobilizacijos, žudy 
mų, areštų ir tt. netekusi arti 
732,000 gyventojų.

• Al. Nyka - Niliūnas dirbęs 
ligi šiol Baltimorėje fabrike, pe 
įeina dirbti Kongreso bibliote 
kon Washingtone.
• Sol. St. Daugėlienė, gyve 1 
nanti Manchester, N. H., pa 
kviesta dainuoti Notre Dame 
kolegijos statomoje operetėje
ir tos mokyklos ruošiamame 
koncerte.
• Australijos švietimo m-ja pa 
skelbė stipendijas laimėjusių 
mokinių sąrašus. Tarp stipen 
dijas laimėjusių yra lietuviai • 
Antanas Stepanas ir Ramūnas 
Dunda.
• Komunistinis Čekoslovaki 
jos teismas nubaudė pusantrų 
metų kalėjimo mokytoją Milos 
Blazek todėl, kad šis platinęs 
tarp mokinių katalikiško turi 
nio knygas.
• Popiežius Jonas XXIII pla 
nuoja įvykdyti Pijaus XII pla 
nūs ir įsteigti katalikų univer 
sitetą Liberijoj. Krašte yra 12, 
000 katalikų iš 1,500,000 gy 
ventojų.

Aleksandr Aleksandrovič irzliai jam priekaištavo:
— Tiesiog baisu, kur jūs nuslydote, Nikolai Nikolaje 

vič! Šitos jūsų Miroškos. Kokia duobė! O taip gi šita jū 
sų Lidija Pokeri.

— Koteri, — taisė Nikolai Nikolajevič. — Ir — Silvija.
— Tai vis tas pat, Pokori ar Popuri, nuo žodžio niekas 

nepasidarys.
— Bet vis dėlto, atsiprašau, Koteri, — kantriai įtaigo 

jo Nikolai Nikolajevič. Jis ir Aleksandr Aleksandrovič n 
taip pasisakydavo:

— Dėl ko mes ginčijamės? Tokias tiesas tiesiog gėda 
įrodinėti. Tai gi abėcėlė. Pagrindiniai tautos slougsniai am 
žius nežmoniškai gyveno. Paimkite bet kurį istorijos vado 
vėlį. Nesvarbu, kaip tas vadinama, feodalizmu, baudžiava, 
arba kapitalizmu ir fabiikine pramone, vis vien tokios ru 
šies neteisingumas jau seniai pastebėtas ir jau seniai paruoš 
tas perversmas, kuris išves liaudį į šviesą ir viską pastatys 

savo vietą. Jūs žinote, kad dalinis senojo panaujimmas čia 
netinka, reikalingas pagrindinis laužymas. Galbūt, jis namą 
sugriaus. Na tai kas gi? Dėl to, kad tai yra baisu, neseka, kad 
to nebus? Tai laiko klausimas. Kaipgi galima tą nuginčyti?

— E, tai juk ne apie tą eina kalba. Ar gi aš apie tai. 
Ką gi aš sakau? — pyko Aleksandr Aleksandrovič, u gin 
čas įsiliepsnojo.

— Jūsų Popuri ir Miroškos žmonės be sąžinės. Viena 
kalba, o kita daro. Ir po to kur čia logika? Jokio panašumo. 
Palaukite, aš jums tuojau parodysiu. — Ir jis pradėdavo 
raustis stalčiuose jieškodamas kokio nors žurnalo su straips 
niu prieštaiingomis mintimis.

Jurijus Andrejevičius su malonumu klausydavosi uoš 
vio pasakojimų. Jis dievino šitą senamaskvišką kalbą — dai 
nuojančią, su minkštu, panašiu j katės murkimą, atspalviu. 
Viršutinė Aleksandro Aleksandrovičiaus lūpa, su pakirptais 
ūseliais vos-vos prasikišdavo virš apatinės. Lygiai taip atsi 
šiaušdavo drugeliu surištas ant krūtinės kaklaraištis. Kaž 
kas buvo bendra tarp kaklaryšio ir lūpos su ūseliais, ir tas 
Aleksandro Aleksandrovičiaus vaizdui duodavo jaudinantį, 
vaikiškai pasitikintį vaizdą.

Vėlai, beveik prieš pat svečių išsiskirstymą pasirodė Šu 
ra Šlezviger. Ji tiesiai iš kažkokio susirinkimo drąsiu žings 
niu įėjo į kambarį ir iš eilės su visais sveikindamasi, tuojau 
pradėjo priekaištauti ir bartis.

— Sveikas, Tonia. Sveikakas, Sanečka. Vis dėlto, suti 
kite, tai kiaulystė. Iš visur girdžiu, atvyko, apie tai kalba vi 
sa Maskva, o iš jūsų sužinau paskutinė. Na, bet velniai jus 
nematai. Matyt neužsitarnavau. Kur gi jis, ilgai lauktasis? 
Leiskite prie jo prieiti. Apstojo, kaip siena. Na, sveikas! 
Bravo, bravo. Skaičiau. Nieko nesuprantu, bet genialu. Tai 
iškart matyti. Sveiki Nikolai Nikolajevič. Aš su tavim, Ju

ročka, turiu dideli pasikalbėjimą. Sveiki, jaunieji žmonės. 
O, ir tu čia, Gogočka? Žąsys, žąsys ga-ga-ga, valgyt norit, 
da-da-da?

Paskutinis šūkis buvo taikomas Gromekų septintam van 
deniui nuo kisieliaus — Gogočkai, gerbėjui visokios iškylan 
čios jėgos, kurį už kvailumą ir juokingumą vadino Akulka, o 
už ūgį ir liesumą — kaspinuogiu.

— O jūs čia geriate ir užkandžiaujate? Aš tuojau jus 
pasivysiu. Ai, ponai, ponai. Nieko jūs nežinote, nieko nesu 
vokiate! Kas pasaulyje dedasi! Koki dalykai dedasi! Nuei 
kite į kokį nors žemumų susirinkimą su neišgalvotais darbi 
ninkais, su neišgalvotais kareiviais, ne iš knygų. Pabandy 
kite ten prašnekti apie karą ligi pergales. Jums ten parodys 
pedgalės galą! Aš matroso dabar klausiausi! Juročka, tu iš 
proto išeitum! Kokia aistra! Koks visumas!

Šurai Šlezveger nedavė kalbėti. Visi rėkė kas sau. Ji 
prisėdo prie Jurijaus Andrejevičiaus, paėmė jį už rankos ir 
priartinusi prie jo savo veidą, kad perrėktų kitus, rėkė tary 
turn į garsiakalbio triūbą:

— Eikime su manim, Juročka. Aš tau žmones parody 
siu. Tu privalai, privalai, ar supranti, kaip Antėjus, palies 
ti žemę. Ko gi tu išpūtei akis? Aš tave, rodos, nustebinau? 
Ar gi tu nežinai, kad aš senas mūšių arklys, sena bestuževie 
tė? Su paruošiamuoju susipažinau, kovojau barikadose. Žt 
noma! Ką gi tu manei? O, mes nežinome žmonių! Aš ką 
tiktai iš ten, iš pačios jų tirštumos. Aš jiems biblioteką ruo 
šių. — Ji jau lakterėjo ir jau svaigo. Bet ir Jurijui Andrėje 
vičiui ūžė galva. Jis nepastebėjo, kaip Šura Šlezviger atsi 
dūrė kitame kambario kampe, o jis kitame, gale stalo. Jis 
stovėjo ir, nelauktai pačiam sau, kalbėjo. Jis ne iškart sušilau 
kė tylos.

— Ponai.. . Aš noriu. . . Miša! Gogočka! . . Bet kas 
gi daryti, Tonia, kad jie neklauso? Ponai, leiskite man paša 
kyti kelis žodžius. Užeina negirdėta, nebūta. Pirmiau negu 
tai mus užklups, duok Dieve mums nepasimesti ir nepames 
ti sielos. Gogočka, jūs vėliau galėsite rėkti ura. Aš dar ne 
baigiau. Klausykite. Trečiaisiais karo metais žmonėse susi 
darė nuomonė, kad anksčiau ar vėliau bet riba tarp fronto ir 
užfrontės išnyks, kraujo jūra dasiris ligi kiekvieno ir užlies 
įsisėdėjusius ir apsikasusius. Revoliucija ir yra tas potvynis. 
Jai vykstant, jums atrodys, kaip ir mums esant kare, kad gy 
venimas sustojo, viskas, kas asmeniška, užsibaigė, kad pašau 
lyje nieko daugiau nėra kaip tiktai tas, kad žudoma n mirs 
tama, o jeigu mes dagyvensime ligi užrašų ir memuarų apie 
šiuos laikus ir atsiminimus perskaitysime, mes įsitikinsime. 
Kad per šiuos penkerius arba dešimtį metų pergyvenome 
daugiau, negu kiti per visą šimtmetį. Aš nežinau, ar patys 
žmonės sukils ir eis kaip mūras, ar gal viskas bus padaryta 
jų vardu. Iš tokio didžiulio įvykio nereikalaujama dramati 

nio įrodymo. Aš ir be to patikėsiu. Persmulku būtų krapš 
tytis ciklopinių įvykių priežastyse. Jie jų neturi. Tai narni 
nese nesantaikose yra savo genezė, ir po to, kai nurauna 
plaukus ir išdaužo indus, niekaip nesupranta, kas pradėjo. 
O viskas, kas tikrai didinga, yra be pradžios, kaip pasaulis. 
Staiga pasirodė, kad yra be kilmės, lyg tai būtų buvę visa 
dos arba iškritę iš dangaus. Aš taip pat galvoju, kad Rusijai 
yra lemta pirmajai, kaip pasaulis egzistuoja, tapti socializ a 
mo karalija. Kai tas įvyks, tas mus ilgam pritrenks, ir atsi ™ 
budę, mes jau nesugrąžinsime sau ir pusės prarastos atmin 
ties. Mes užmiršime, kas po ko sekė ir nejieškosime paaiš 
kinimų. Įsireiškusi tvarka apstos mus miško padairos būdu 
arba debesų virš galvos. Ji apsups mus iš visur, Nieko ne 
bus kita.

Jis dar kažką kalbėjo ir visai išsiblaivė. Bet blogai gir 
dėjo ir negerai taikė atsakymus. Jis matė sau simpatijas, 
bet neįstengė nusikratyti liūdesio, nuo kurio buvo pats ne 
savas. Ir jis pasakė:

— Ačiū, ačiū. Aš matau jūsų jausmus. Aš jų neužtar 
navau. Bet nereikia mylėti taip skubiai, kaip tartum iš bai 
mės, kad netektų vėliau dar stipriau pamilti.

Visi pradėjo kvatoti ir ploti, supratę šį jo pąsisakymą, 
kaip sąmoningą sąmojų, o jis nežinojo, kur pasidėti nuo paki 
busio nelaimės pavojaus, nuo nuovokio savo nepajėgumo atei 
tyje nesitvarkyti pagal savo valią, nežiūrint savo troškimo 
būti geru ir kurti laimę.

Svečiai skirstėsi. Visų nuo nuovargio buvo ištįsę veidai® 
Žiovulys atidarinėjo ir uždarinėjo jų žandus, darydamas juos” 
panašiais į arklius. Atsisveikinant, atskleidė lango uždangą, 
atidarė langą. Pasirodė gelsvas priešaušris, šlapias dangus 
purvinuose žemės spalvos debesyse.

— O juk, matyt, buvo audra, kol mes tuščiažodžiavome, 
— kažkas pasakė.

— Mane pakeliui pas jus užklupo lietus. Vos spėjau at 
bėgti, — patvirtino Šura Šlezviger.

Tuščiame ir dar tamsiame skersgatvyje lašų kritimas 
kartojosi drauge su peršlapusių žvirbliu čirškėjimu. Nune 
dėjo griaustinis, lyg arklu nurėžė per visą dangų, ir nunlo. 
O paskiau pasigirdo keturi pavėluoti skardūs dūžiai, kaip ru 
denį iš vagos išvirsta kastuvo paliestos didžiulės bulves iš pu 
rios žemės. Perkūnija praskaidrino dulkėto ir įtabokinto 
kambario erdvę. Staiga, kaip elektriniai elementai, pasida 
rė juntamos sudedamosios būties dalys, vanduo ir oras, 
džiaugsmo noras, žemė ir dangus. Skersgatvis prisipildė iŠ 
siskirstančiųjų balsais. Jie kažką tęsė garsiai svarstyti, ly 
giai taip, kaip jie ginčijosi ir kambaryje. Balsai tolo, tilo ir 
visai nutilo.

— Kaip vėlu, — pasakė Jurij Andrejevič. — Eikime 
miegoti. Iš visų žmonių visame pasaulyje aš myliu tiktai ta 
ve, Tonia, ir tėtę. D. b.
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ČESNAKAS YRA SVEIKA
Pasiklauskite daktaro — pasiklauskite vaistininko.
Kasmet daugiau ir daugiau žmonių naudoja „A dams 

P e a r I e s, kad pasinaudotu vertingais česnako privalu
mais. Per šimtmečius vyrai ir moterys naudojo česnaką 
sveikatai, tikėdami jo gydančiu ir stiprybę teikiančiu vei
kimu.

Česnakas yra natūralus antiseptinis vaistas ir patekęs 
Į kūną Įsisiurbia j skysčius bei audinius ir dėka savo anti
septinio veikimo, naikina bakterijas.

Pasirodo, kad česnakas labai veiksmingai apsaugo nuo 
nušalimu bei varginančiu slogu. Dėka savo antiseptinių ir 
expectorant savybių, česnakas pagelbsti nuo astmos ir 
bronchito. Jis palengvina sunkų kosulį, atliuosuodamas ir 
panaikindamas tirštus, smaugiančius skreplius ir įgalina 
laisviau ir lengviau kvėpuoti. Česnakas turi antiseptinių 
savybių, kurios apsaugo ir sunaikina pūliavimus, tuo būdu 
padėdamas išlaikyti kraujo srovę laisvą nuo nešvarumų, o 
be to apsaugo sistemą nuo palinkimo į artritį ar reumatiz
mą.

Adams Garlic Pearl e s (česnakas) yra ma
žos, želatino kapsulės, kurios turi savyje kondensuotos čes
nako alyvos, stipriausioje ir labiausiai pribrendusioje for
moje, tačiau neturi kvapo ar skonio ir tūkstančiai patenkin
tų vartotojų visame krašte giria šį puikų natūralų vaistą 
dėl jo taip vertingų jų patirtų savybių. Adams Gar
lic P e a r 1 e s garantuotai padės ir jums arba jūsų pini
gai bus jums sugrąžinti.

Nusipirkite Adams Garlic Pearlcs pokelį 
vaistinėje dar šiandien ir patys įsitikinsite, kad jums jis pa
dės. Jūs būsite patenkinti taip padarę.
—BEKVAPIS—BESKONIS—KAPSULIŲ FORMOJE—

Tai ne jūra tivuliuoja ir ne Atlanto pakrantė, bet tikriausis 
„Dainavos" ežeras, prie kurio kuriasi lietuvių vasarviete. 
„Dainava“ sparčiai auga — čia vasarnamius pasistatė daii. J. 
Akstinas, A. Lapinas senj., V. Pėteraitis, p. Aneliūnas, bai 

gia statyti pp. Malaiškų šeima ir tt.

KAIP VERTINAMA BALIO DVARIONO IR BALIO 
SRUOGOS NAUJAI SUKURTA OPERA 

..DALI A”
Balys Sruoga vienu iš pasku 

tiniųjų savo kūrinių prieš mir 
tį sukūrė dramą „Apyaušrio 
dalia“, pagal kurią rašytojas J.

Žekonis parašė operai tekstą 
-i'/bretą-, o muzikas Balys Dva 
rionas pagal tą libretą parašė 
muziką. Opera tačiau pavadin 
ta sutrumpinus Sruogos pava 
dinimą Į vieną žodį „Dalia“. 
Kodėl taip padaryta, kol kas 
galima tiktai spėlioti. Greičiau 
šia yra taip, kad Sruoga para 
šė grynai literatūrinį veixala, 
o to Lietuvos okupantui neuž 
tenka, todėl jis pajungė jauną 
rašytoją, J. Mackonį, kad jis 
Balį Sruogą „pataisytų ir papil 
dytų“ tuo, ko reikalingas mask 
vinis okupantas.

Čia dedama ištrauka iš mu 
ziko ir dirigento A. Kalmaus 
ko pasisakymo apie „Dalią", 
paskelbto „Lit. ir Menas" sa 
vaitraštyje, leidžiamame Vii 
niuje. Seka ištrauka.

„Gal būt, ne kiekvienas išra 
dingo kompozitoriaus muzikos 
taktas pasižymi originalumu, 
tačiau visi jie kupini ekspresi 
jos, gyvo, nuoširdaus jausmo. 
„Dalios” muzika — augšto pro 
fesionalinio lygio, joje gausu 
stiprių dramaturginių momen 
tų, operiškai iliustratyvių (ge 
rąja žodžio prasme) epizodų, 
nuoširdžios, jaudinančios lyri 
kos, sveiko liaudiško jumoro ir 
nolėkio.

Po rūsčių operos įžangos 
akordų girdime puikų valstie 
čių chorą-raudą. Vykusi vys 
kupo Masalskio muzikine cha 
rakteristika, paremta liturgi 
nės muzikos intonacijomis. 
Įdomiai kompozitoriaus suma 
nyti ir abu pirmojo veiksmo se 
noviniai šokiai: menuetas ir 
gavotas, kurių archaiškoje 
formoje jaučiama nūdiene mu 
zikinė kalba.

Gerai operoje atkurtos liau 
dies masinės scenos, nes, kaip 
žinome, liaudiškos intonacijos
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— kompozitoriaus stichija. 
Skambus I v. merginų choras, 
dar gražesni II v. masiniai liau 
dies chorai bei šokiai, prime 
nantieji liaudiškas „klarneti 
nes“ polkutes. Operos muizko 
je nestinga ir kovingų intona 
cijų. Valstiečių-sukilėhų cho 
rai „Sužaibuos rasoj dalgelė" 
(II v.), priesaika (III v.) ir 
kt. yra ištiktųjų pakilūs, mobi 
lizuojantys.

Dramaturginiu atžvilgiu be 
ne pats stipriausias yra ketvir 
tasis operos paveikslas. Jame 
muzika pasako viską, ko ne 
girdime tekste ir ką žiūrovui 
kaip tik ir reikia pasakyti. Šis 
meistriškas potekstės perteiki 
msa orkestrinėmis priemonė 
mis yra tikras operos muziki 
nės dramaturgijos pavyzdy 
Taip pat gerai į operos muzi 
kos audinį įkomponuotas liau 
diškas Skudučio paveikslas.

'Liaudiškos intonacijos jau 
čiamos ir tuose operos pusiu 
piuose, kurie sukurti vauina 
mojo miestiško romanso prin 
cipu. Prie jų, visų piima, prl 
skirtina Dalios arija 1 veiks 
me, Dalios ir Jurgelio duetai 
II ir IV veiksmuose. Šiuose 
epizoduose autorius toliau ve 
da tą nuoširdžios, kiek roman 
tiškos išraiškos liniją, kurią jis 
pradėjo savo išpopuliarėpusia 
daina „Žvaigždutė“.

„Dalioje” kompozitorius be 
veik nesinaudoja leitmotyvų 
technika: kiekvienam naujam 
siužeto vingiui operos autorius 
parašė naują muziką, skirtą bu 
tent tam, o ne kitam epizodui. 
Tik pačioje operos pabaigoje
— Dalios mirties scenoje — 
girdime muzikinę reminiscen 
siją iš I v. Dalios arijos. Gi mu 
zikinės-tematinės medžiagos 
vieningumu pasižymi tik IV-is 
operos paveikslas. Gal dėl tos 
priežasties pati opera vietomis 
turi kiek epizodinį charakterį. 
Vieųingesnės.muzikinės temos 

būtų ją, be abejo, labjau suce 
montavusios dramaturginiu po 
žiūriu ; kartu tai padėtų geriau 
išryškinti atskirų veikėjų cha 
rakteristikas, nesitenkinant 
vien atskirų scenų ir epizodų 
muzikiniu aprašymu.

Pripažįstant visus operos 
muzikos privalumus, joje vis 
dėlto pasigendama vieningo iš 
tisinio veiksmo. Čia iš dalies 
kaltas ir libretas, kuriame gau 
šoka statikos (pavyzdžiui, I-jo 
veiksmo deklaratyvus finalas). 
Libreto autoriui J. Mackoniui 
daugelyje vietų nutolus nuo 
originalo — B. Sruogos dra 
mos, pasidarė neaiškios kai ku 
rių pagrindinių veikėjų linijos. 
Jeigu žiūrovas jaučia ir supran 
ta Masalskį, Tyzenhauzą, Rad 
vilą ir Dalią, tai ne kiekvienas 
Jurgelio ir ypač Jievos poelgis 
bei jų dainuojami žodžiai yra 
logiški ir pateisinami. Sunku 
pateisinti ir dirbtinai sudarytą 
Dalios — Ievos — Jurgelio 
„trikampį“: jis neturi net logiš 
ko emocijų prado ir todėl dau 
gelyje vietų skamba falšu. Ap 
lamai labai dėkingas Jievos 
vaidmuo dėl libreto trukumų 
praranda veiksmingumą. Jei 
operos pradžioje šis persona 
žas piešiamas gražiai n suma 
niai, tai su kiekviena nauja see 
na jis netenka savo tragedinio 
krūvio.

Gana blankiomis spalvomis 
nutapytas ir ir deklaruojąs Jur 
gelis. Kompozitorius ir libretis 
tas, matyt, norėjo plačiau iš 
vystyti Dalios ir Jurgelio mei 
lės temą, tačiau tai jiems nepil 
nai pavyko. Jurgelis neturi tų 
šiltų, kiek romantiškų tonų, 
kuriuos randame B. Sruogos 
dramoje.

Vertėtų pagalvoti ir apie op 
eros finalą. Atrodo, kad auto 
riai teisingai pasielgė, nepanau 
doję pastatyme dramos pasku 
tiniojo, gana proziško paveiks 
lo — operos veiksmas baigiasi 
ant Žvelgaičio kalno. Tačiau fi 
nalinė Dalios - Jurgelio scena 
kiek sumenkina liaudies suki 
limo epopėją, suteikia operai 
siauroką asmeniškų interesų 
pobūdį. Ar ne be reikalo atsi 
sakyta puikių B. Sruogos api 
bendrinančių žodžių, įdėtų į 
Skudučio — liaudies sąžinės— 
lūpas:
— Gyvenimėliu gulbele lexei... 
Apyaušrio išauštant

nesulaukei. . . 
Paskambinsiu, šildei, kau

tavo vaidas 
Po Lietuvėlę vargstančią

skambėtų.— 
Visų apyaušrių dalele. . .

Vietoj to scenoje matome 
Jurgelį, isteriškai sušunkantį 
„Dalia!” ir kartu su Dalios mir 
timi kažkodėl simboliškai dan 
guje užgęstančįą žvaigždutę. 
Tiesa, sukilimas pralaimėtas, 

ant kalno „kapas šalia kapo“. 
Tačiau juk ką tik pati Dalia 
sakė, kad „bus dar Žygių žy 
giai“, ir būtų įspūdingiau, jei 
žvaigždės negęstų beviltiškai, 
o sukilimo garsas „po Lietuvė 
lę vargstančią skambėtų“, vi 
sus beteisius ragindamas į nau 
ją kovą".

Taip rašo A. Kalinauskas. 
Atrodo, kad jis teisingai yra 
supratęs B. Sruogos mintį ir 
daro logiškas išvadas. Kodėl 
gi nesilaikoma logikos? Tur 
būt todėl, kad iš viso sovieti 
nis gyvenimas tuo ir stiprus, 
kad nežiūri logikos ir daro 
taip, kaip naudingiau diktotū 
rinei okupacijai. A. Kalinaus 
kas tur būt nepagalvojo, ką rei 
kštų, „į naują kovą“. Nauja ko 
va okupacijai neprimtina, to 
dėl ir B. Sruoga falsifikuoja 
mas. Juk visos priemonės oku 
pacijai tinkamos. . .

LIETUVOJE MIRĖ ŽYMUS 
SKULPTORIUS
Bronius Pundzius.

„L. ir M.” apie Br. Pundzių 
rašo jo vyresnis kolega skulp 
torius J. Mikėnas. Suminėjęs, 
kaip Pundzius veržėsi į meno 
pasaulį, kaip Lietuvos Nepri 
klausomybės laikais mokėsi Pa 
ryžiuje, kokia jų buvo pažintis 
ir santykiai, J. Mikėnas taip 
rašo:

„Netekome Broniaus Pun 
džiaus, netekome žmogaus, pe 
dagogo, kūrėjo

'Po karo atkūrus Kauno Va 
lstybinę taikomosios ii dekorą 
tyvinės dailės institutą, Br. 
Pundzius kuri laiką buvo skulp 
tūros katedros dekanu. Vėliau 
visą laiką dirbo mano vadovau 
jamoje katedroje Kauno insti 
tute ir — iki paskutinių gyve 
nimo dienų — Dailės institute 
Vilniuje.

Didžiulį autoritetą Br. Pun 
džius turėjo studentų tarpe. 
Studentai jį labai mylėjo ir ger 
bė. Koreguodamas darbus, jis 
kalbėjo trumpai, tiesiai, net 
stačiokiškai, tačiau giliai, kaip 
didelis savo specialybės žino 
vas. Jo pastabos visada pasiek 
davo savo tikslą, buvo supran 
tamos studentams.

Br. Pundzius buvo dailinin 
kas, kuris tikrai gyveno savo 
kūryba pilna to žodžio prasme. 
Jo darbo metodas buvo savo 
tiškas. Be galo ilgai jis apmąs 
tydavo savo sumanymus, bet- 
kai pradėdavo dirbti -— dirbo 
be pertraukos. Mums tekdavo 
kartais dirbti šalimais, netoli 
vienas kito. Pundzius lipdyda 
vo be pertraukos, dirbdavo kai 
bedamas su savim. Vadinasi, 
darbas jam nelabai sekas:, 
paskui nutyla, o praėjus kiek 
laiko, uždainuoja senovišką že 
maitišką dainelę, uždainuoja iš

DOVANŲ SIUNTINIAI J SOVIETŲ SĄJUNGĄ..... 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO TEKSTILĖS ir VAISTŲ 

bei kitų dalykų persiuntimą
Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kitų informacijų

pas Montrealio atstovą
Mr. M a n f r e e d K o r y

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI PASITIKĖTI
Kanados didžiausia ir labiausiai prityrusia 

dovanų siuntinių persiuntimo firma

INTERNATIONAL
GIFT PARCEL SERVICE
1126 SHERBROOKE ST. WEST. Tel.: VI 4-4860 

Montreal 2, P. Q., Canada.

PADĖKOS
Nuoširdžiai dėkojame už pa 

darytą mums staigmeną mūsų 
sidabrinių vestuvių proga. Tė 
veliui Klebonui J. Bobinui už 
atlaikytas Šv. Mišias mūsų in 
tencija; iniciatorei p-lei Mari 
jai Arlauskaitei, rengėjams ir 
visiems pasidarbavusiems, ku 
rių pastangomis taip sėkmin 
gai pavyko toks puikus parcn 
girnas. Teko sužinoti, Kad p. 
J. Trumpa, p. A. Girnienė, pp. 
L. Gudai, pp. S. Barauskai, p. 
A. Stonkiene, p. A. Juškienę, 
p. J. Leknickas, p. O. Kreivio 
nė, p. J. Skinkis, p. Džiaugis, 
p. J. Valiulis ir p-lė M. Arlaus 
kaitė sėkmingai sukvietė tiek 
daug mūsų draugų.

Labai ačiū Vytauto Klubui 
už suteiktą svetainę dovanai, 
o ponioms A. Juškienei ir N. 
Krikščiūnienei už tokią puikią 

lėto, bosu — „Mes razbainikė 
liai“... Vadinasi, darbaš eina ge 
rai, skulptorius patenkintas...

Iki paskutinės savo gyveni 
mo dienos Bronius svajojo 
apie darbą. Gulėdamas ligoni 
nėję Maskvoje ir Vilniuje, sku 
Iptorius visą laiką prašė atneš 
ti jam plastelino, — jis norėjo 
kurti.

Daug puikių monumentą 
lauš dekoratyvinio charakterio 
skulptūrų (tai buvo dailininko 
stiliaus pagrindas) sukūre Bro 
nius Pundzius. Jos amžinai by 
los apie šį dideli žmogų ir kū 
rėją. Nemaža sumanymų daili 
ninkas nusinešė su savim į ka 
pus, nemaža jų liko eskizuose 
ar neišbaigtų. Mūsų skulpto 
riai, vyresnieji ir jaunimas, 
ėmėsi garbingo įsipareigojimo 
— užbaigti Broniaus Pundzia 
us pradėtus darbus. Tebūna 
tai mūsų pagarbos ženklas 
brangiam žmogui ir kūrėjui.

Juozas Mikėnas“.
• Melburno lituanistiniams 
kursams- buvo pakviesti ir suti 
ko pamokas dėstyti sekantieji 
mokytojai: Kursų vedėja E. z?i 
žienė; mokytojai: A. Vingis, 
R. Pumputienė, J. Švedas, N. 
Butkus, D. Švedienė, Vacbcr 
gas, Klupšas ir A. Zubras. 

g

STANDARTINIAI SIUNTINIAI LIETUVON
Medžiagos, rūbai, avalynė, vaistai, maistas, silfVamos 

mašinos, laikrodžiai ir kt'
per

Lithuanian Trading Co. London, England.
Montrealyje Atstovas

Aug. M Y L Ė
991 St. Elizabeth Str. Montreal 18.. P. Q.

Tel. UN 1-1176. \
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI.

Skambinkite, pristatysiu pavyzdžius ir katalogus.

dekoraciją; pirmą kartą teko 
matyti taip gražiai papuošta.

Vakarienės metu žiūrint į 
skoningai papuoštus stalus, tuč 
tuojau pajutome, kad mūsų ge 
rosios šeimininkės daug pridė 
jo rūpesčio Ir. darbo, kol tą vis 
ką pagamino. Širdingas dėkui 
pp. D. Gudauskienei ir j. Paz 
nokaitienei ir pagelbimnkėms 
pp. O. Jasiūnienei, M. Bendžiū 
nierlei, M. Piečaitienei, A. Gir 
nienei. Nešiotojoms Į stalus, p 
p. Baršauskienei, M. Gudienei, 
M. Mikalauskienei, A. Juškie 
nei, M. Gručkūnienei, J. Saru 
lienei, Laurinaitienei, M. Ma 
žeikienei ir p-lei C. Gyriutei. 
Jos visos svečiams nuoširdžiai 
patarnavo.

Ačiū labai svetainės gaspa 
dorini p. J. Baršauskui ir pro 
gramos vedėjui G. Rukšėnui.

Kiek malonumo suteikė mū 
su vyrai vaišindami mus visus 
skaniaįs gėrimais. Norime tar 
ti ačiū pp. Trumpai,. L- Gudui 
ir Jonui Valiuliui.

Dar labai, labai dėkojame sa 
vo giminėms Andriulioniu ir 
Arkauskų šeimoms už , visa su 
teiktą pagalbą ir darbą. Dėko 
jame Tėvui J. BoreviČiui už 
stalo palaiminimą Įr gražų žo 
d'Ė

Nemažai džiaugsmo' mums 
suteikė iš toli atvykę svečiai. 
Ačiū jiems už atsilankymą ir 
dovanas: pp. C. Milteliams ir 
P. Šukiui iš Rochester N. Y., 
M. Kanavienei. iš Hamilton, 
Ont. ir P. Kliševičienei iš St. 
Caliete, Que. Ačiū už daugel) 
pareikštų gražių linkėjimų ir 
už atsiųstus sveikinimus ir do 
vanas — Šarkių šeimai iš Mia 
mi Flo., p. p.’Šukiams ir Apo 
navičiams iš Rochester N. Y., 
p. p. F. Gurkliams iš Tillson 
burg, Ont.

Trūksta mums žodžių tinka 
mai išreikšti savo dė 
visiems atsilankiusiems už da 
lyvavimą ir už taip . brangias 
dovanas, tas viskas pasiliks ne 
išdildomai atminčiai.;

Reiškiame tikrą -lietuvišką 
ačiū visiems!

Jonas ir" Petrutė Juškevičiai.

k
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 LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS I

Laidotuvių Direktorių |
t *iC- Halpan Funeral Home Reg’d.j

(KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE Į

4500 VERDUN Ave., Verdun.------- Tel. PO 9-1193 :

I LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

TIC |
> Daromos Įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai k
> ir kiti Įvairūs medžio dirbiniai. x
; SAV. K. K I A U Š A S ir J. S 1 AUČl U L I S
į yra tos srities specialistai su 22 metų praktika 
J Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.

Lietuviams nuo La i d a.
Adresas: 547 Lafleur Str., Vjlle LaSalle,

į Montreal, P. Q., feLi DO 6-3884. į
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WELLAND, Ont

I
Š. m. birželio 6 d., šeštadieni,

j Wellando Medžiotojų - Meškeriotoju Klubas « 
„L l T U A N I C A” |

r u o š i a d i d e l j ;!■

i kartūno balių - gegužinę |
X kuris įvyks
* visiems gerai žinomoje St. Stephens salėje,
1 WELLANDE, Ont. (kamp. E. Main ir Port Robinson Rd.) R 

k Programą išpildys Bufalo filharmonijos orkestro smulki $ 
$ ninkas L. HAJOŠ, buvęs Lietuvos Valst. Operos koncert
X meisteris. Gros geras orkestras, veiks įvairus butetas. » 
^Programos paįvairinimui bus dvi loterijos—piniginė ir fantų.

5 Trims gražiausioms kartūno suknelėms »
« bus skiriamos vertingos dovanos. »
| Pradžia 3 vai. po pietų. s
X Kviečiame visus atsilankyti Į šią Įdomią ir pirmą « 
jį šiais metais gegužinę. »

§ Klubo Valdyba. $

RINKIMAI T KANADOS LIET. B. KR. TARYBA

NE PRIKLAUSOMA LIETUVA 1959. V. 21. — Nr. 22 (630)

VILNIAUS NAUJIENOS

įvyks 1959 m. birželio 7 d. Wel 
landė, 82 Lincoln St. East. (P. 
Stankevičiaus bute) nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro.

Minėtame laike, kviečiami 
Wellando, Niagara Falls ir Po 
rt Colborne lietuviai dalyvauti 
rinkimuose ir atlikti lietuvišką 
pareigą.

Be to, primename, kad Wei 
lando apyl. lietuviams praneši 
mai bus išsiuntinėti paštu, ta 
čiau, dėl kokių nors priežasčių 
negavusieji prašomi vadovau 
eis šiuo pranešimu.

Norintieji pasitikrintų ar 
yra įtraukti į balsuotojų sąra 
šus, gali tai padaryti 10 dienų 
laikotarpy prieš balsavimus, 
numatytoje rinkiminėje busti 
nėję, augščiau išvardintu adre 
su.

Wellando Apyl. Rinkiminė 
Komisija.

VISI Į WELLANDĄ.
Kaip jau anksčiau buvo lie 

tuvŠkoje spaudoje rašyta, Wel 
lando Medžiotojų ir Meškerio 
tojų klubas „Lituamca" ruo 
šia didžiulį kartūno balių - ge 
gužinę, kuri Įvyks birželio 6 
d., visiems gerai žinomoje St. 
Stephens salėje kampas East 
Main St. ir port Robinson Rd., 
Welland, Ont.

Pradžia 3 vai. po pietų.
Programą išpildys gatsus 

smuikininkas L. Hajoš, kuris 
keliolika metų yra buvęs Lietu 
vo sValst. Operos koncertmeis 
teriu ir Kliapėdos, vėliau Kau 
no konservatorijos muzikos mo 
kytoju, dabar gyvenantis Ame 
rikoje.

Bus skinamos trys vertin 
giausios dovanos už gražiau

Į
TAISAU 
televizijos ir radio aparatus.

Albinas Pranevičius.
PO 8.5566 

Darbas garantuotas.

sias kartūno sukneles.
Programos paįvairinimui 

bus dvi loterijos — piniginė 
ir fantų. Gros geras orkestras, 
veiks įvairus bufetas su lietu 
viškais valgiais.

Visi vietiniai ir artimų bei 
tolimesnių vietovių tautiečiai 
prašomi atsilankyti, km tikrai 
linksmai, lietuviškoje aplinko 
j e praleisite laiką.

Čia bus gera proga išgirsti 
garsaus smuikininko išpildomą 
programą, medžiojimo mėgėja 
ms pasidalyti Įspūdžiais apie 
praėjusio medžioklės sezono 
nuotykius, žuvautojams sada 
ryti planus, kaip pagauti tas 
„didžiąsias“, kurios dažniausia 
prie kranto atsikabiną, gi šo 
kių mėgėjams bus gera proga 
linksmai pasišokti prie puikios 
muzikos.

Ponios ir panelės pas/sktcbin 
kite apsirūpinti kartūno sukne 
lėmis.

Tad iki pasimatymo Weilar, 
de. Klubo Valdyba.

VISUOTINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Gegužės 17 d. Columbus sa 
Įėję, tuojau po pamaldų Įvyko 
visuotinis narių susirinkimas. 
Buvo svarstyta daug Įvairių 
klausimų ir padaryta praėjusių 
metų veiklos apyskaita. Susi 
rinkimą atidarė vald. pirm. K. 
Stankevičius ir padėkojo susi 
rinkusiems už bendradarbiavi 
mą bei pagalbą, kas buvo susie 
ję su pereitų metų bendruome 
nės veikla. Susirinkimui pirmi 
ninkavo Rev. kom-jos pirm. J. 
Senkus ir sekretoriavo valdy 
bos narys A. Kalvaitis.

į naują valdybą išrinkti slap 
tu balsavimu K. Stankevičius, 
P. Šidlauskas, B. Andriušis, J. 
Senkus ir A. Kalvaitis. Revizi 
jos komisija J. Blužas, M. šid 
lauskienė ir M. Kuzavas.

Kyla mintis paklausti, kur 
gi dingo Wellando lietuviai? 
Juk turinčių teisę balsuoti yra 
apie 160 asmenų, o i susirinki 
mą atvyko 24. Reikia bendruo

WINNIPEG, Man.
PRANEŠIMAS RINKIMŲ REIKALU

Vadovaudamasi KLB-nės 
Krašto V-bos pranešimu, skel 
biame, kad Winnipego miesle 
ir jo provincijoje KL Bmės 
Krašto Tarybos rinkimai Įvy 
ks birželio mėn. 7 d. tstkma 
dienĮ) nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro.

Nuo ryto iki 5 vai. po pietų 
rinkimai vyks Šv. Kazimiero 
lietuvių bažnyčios salėje, 4 32 
Elgin Ave., o nuo 5 vai. iki 9 
vai. rinikmai perkialiami į J. 
Demerecko krautuvę 170 įsa 
bei St. (Pagrindas KLB Tary 
bos rinkimų taisyki. 31 p.).

Sulig tų taisyklių punktu 
10b. pranešame visuomenei, 
kad rinkikų sąrašai yra iškabin 
ti lietuvių parapijos salėje, — 
suinteresuoti rinkimais, gali 
pasitikrinti ir gauti reikalingų 
informacijų, o taip pat ir p. De 
mereckų krautuvėje.

Be to, skelbiame, kad Mc. 
Gregor, Man. ir jos apylinkė 
je gyveną lietuviai suintere

W A W A, ONT.
AUKOJO TAUTOS FONDUI

Aukojo po 10 dol.: L. Bane 
lis, J. Žilys; po 5 dol: J. Vins 
lovas, B. Jacka, V. Mickus, V. 
Mitrikas. L. Armalis; po 3 d. : 
A. Grušys; po 2 dol.: P. Gru 
šas, J. Žarunas, L. Lalacman 
ir E. Laikops (iatviai) , po 1 
dol.: A. Bekintis, A. Sidabrs, 
R. Novicki ir T. Kozak. Viso 
Vasario 16 minėjime suaukota 
60 dol.

Jau ketvirti metai, kai Wa 
wos lietuviai aukoja Tautos 
Fondui. Nors Wawos lietuvių 
kolonija yra labai maža, tačiau 
suaukota suma rodo pasiryžt

menę paremti ir išlaikyti, nes 
tam yra daug priežasčių, jeigu 
Į tai žiūrėsime ir ne iš tautinės 
ar lietuviškos pusės. Neseniai 
vienas lietuvis atsiėmė savo 
žmoną iš Lenkijos. Be kitų do 
kumentų jam reikėjo pristaty 
ti Lenkijos valdžios įstaigoms 
ir vietos bendruomenės pažy 
mėjimas. Be to, visiems žinomi 
Vatikano Įvykiai, kur pasiųsti 
bendruomenių ir kitų organi 
zacijų raštai mūsų reikalui no 
rs dalinai padėjo. <

Po valdybos veiklos praneši 
mo, buvo duotas valdybai klau 
simas, ką valdyba padarė dėl 
Vatikano Įvykių. Į tai valdybos 
pirmininkas K. Stanxevicius 
paaiškino, Kad valdyba svarstė 
ši klausimą it norėjo pasiųsti 
Vatikanui raštą, bet nutarė pa 
laukti ir belaukiant reikalai pa 
tys susitvarkė, šį laukimą K. 
Stankevičius motyvavo tuo, 
girdi, kai iš karto prisiunčia 
ma daug laiškų, tai jie neturi 

] Dr. Roman Pniewski [ 
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose J’ 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas.
3537 PARK Ave, Montreal. Te). VI 5-7623

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. J;

suoti rinkimais, gali pasitikrin 
ti ir gauti įeikalingų informa 
cijų pas Povilą Liaukevičių 
Me. Gregor., Man.

Tačiau, kad ta apylinkė ne 
veikia kaipo seniūnijos rėmuo 
se, balsuoti galės, tik Winnipe 
ge, nes atskira rinkimų kormsi 
ja ten nesudaroma, tačiau rin 
kikas, vadovaudamasis KLB- 
nės Tarybos rinkimų taisyki. 
48 punktu, galės balsuoti pas 
tu, bet privalo laikytis paskelb 
tų taisyklių tvarkos.

Pagrindas: KLB-nes Tary
bos Rinkimų Taisyki. 17 p. ir 
KLB-nės Krašto V-bos piane 
Šimas.

Balsuoti yra kiekvieno susi 
pratusio lietuvio pareiga! 
Rinkimų Komisija Winnipege.

N L red. pataria Winnipego 
rinkimų komisijai gauti maši 
na ir surinkti iš Me. Gregor 
apylinkės lietuvių balsus. Bū 
tų praktiškiausia.

mą ir norą visų lietuvių savo 
aukomis padėti pavergtos Te 
vynės vadavimui.

Wawos Tautos Fondo Įga 
liotinio vardu širdingai dėko 
ju visiems Wawos apylinkės 
lietuviams ir linkiu, kad atei 
tyje mūsų mažoji kolonija sto 
vėtų Kanadoje pirmoje vieto 
je.

Tarp kitko turiu pažymėti, 
kad Wawoje yra tik šeši vien 
gungiai ir šešios mišrios lietu 
vių šeimos.

Wawos TF-do Įgaliotinis.
J. Vinsiovas.

tokios reikšmės ir kaip iš prak 
tikos žinoma, kad tokia masė 
raštų, dažniausiai atsiduria Į 
šiukšlių dėžę, o kai tas daroma 
intensyviai, tai turimas didės 
nis eefktas. Žionma, valdyba 
taip padarė, kaip suprato.

Bet yra klaida manyti, kad 
masinis laiškų antplūdis rievei 
kia. Juo daugiau — juo geriau.

— Sunkiai serga ir gydosi 
Welland General Hospital N. 
Naiduškevičiene ir Fort Col 
borne General Hospital gydosi 
B. Jackevičius. Buvo susirgęs 
ir Naiduškevičienės vyras, P. 
Naiduškevičius, bet jau sveiks 
ta ir gydosi namie.

KANDIDATAI Į PROVIN 
CIJOS PARLAMENTĄ

Miss A. Katool, CCF atsto 
vė. Mr. D. Thomas, Liberalų 
atstovas ir Mr. E, Morning 
star, Konservatorių atstovas.

M. S.

DAINININKAMS —
muzikams

Neatidėliokite iki PASISEKI 
MO —• kurkite jį patys.

Įrašykite i plokšteles jūsų 
mėgiamus muzikinius dalykus. 
Tai bus jūsų geriausias prisi 
statymas teatro savininkams, 
šokių salei, naktiniam klubui 

ir t. t.
Uždirbkite parduodant savo 

talento vaisius.
HI-FI Recording Studio 

(Home Recording Service)
4044 Ontario St. E., 

Montreal — LA 6-7521.

nės mokyklos. Kasdien Į Vii 
nių ir jo apylinkes ateina iš 
Lenkijos 5 su puse tūkstančių 
laikraščių, kurie akimirka iŠ 
gaudomi.

Knygynuose daug lenkiškų 
knygų. Kaip ir seniau, labjau 
šiai mėgstami rašytojai: Sien 
kevič, Prus, OržeŠkova, Kra 
ševski, Mickevič, (E. L,).

PEV SEIMO TELEGRAMA 
HERTERIUI

Ryšium su Čekoslovakijos 
ir Lenkijos satelitinių vyriau 
sybių žygiais įsprausti savo 
atstovus Į Ženevos konferen 
ciją, Pavergtųjų Europos Vals 
tybių Seimas gegužės 13 mušė 
telegramą Valstybės Sekreto 
riui Herteriui. Joje pabrėžia 
mas Albanijos, Bulgarijos, Če 
koslovakijos, Estijos, Latvijos  ̂
Lietuvos, Lenkijos, Rumuni X 
jos ir Vengrijos laisvųjų atsto 
vų gyvybinis susirūpinimas 
europinėmis problemomis ir 
pagristas reikalas šių valsty 
bių laisvomis vyriausybėms da 
lyvauti visose dėl šių problemų 
sprendimo derybose. Čekoslo 
vakijos ir Lenkijos dabartinės 
vyriausybės — sako telegiama 
-— nėra iš tautos, per tautą it 
tautai, o yra svetimos galybės 
jėga užkartos ir jos tikslams 
tarnaujančios. Todėl PEV Sei 
mas ginčija toms vadinamoms 
vyriausybėms teisę atstovauti 
Čekoslovakijai ir Lenkijai ir 
prašo Valstybės Sekretorių to 
kias sovietų machinacijas at 
mesti. O jei konferencija ras 
tų Lenkijos ir Čekoslovakijos 
dalyvavimą konferencijoje rei 
kalingą, tai šioms valstybėms 
atstovauti, nesant jų laisvų vy 
riausybių, turi būti pakviesti 
jų egziliniai veiksniai, atsto 
vaujją šiom valstybėms PEV 
Seime. Kor.

Iš lenkiškų šaltinių
Londoniškis „Dziennik Pols 

ki“ balandžio 7 d. Nr. 83 pa 
duoda tokią žinutę: Lietuvon 
mokslininkas išrado naują, len 
gvą būdą jūros žuvims gaudy 
ti. Įleidžiamas Į jūrą ielekti i 
zuotas laidas, kuris pntienkia 
žuvis, lyg magnetas geležį. Žu 
vys, paliestos elektros srovės, 
tampa bejėgės, ir jas be jokių 
Kinkumų galima semti Į laivą.

Tame pačiame numeryje is 
spausdinta korespondencija, 
antrašte: „Tikintieji klūpo 
prie Aušros Vartų, lenkai sle 
piasi Vilniuje“. Laikraščio 
„Žycie Warszawy” koicspcn 
dentas lankėsi Vilniuje, kai 
jis pats rašo, „bejieškodatnas 
lenkų". Gatvėse koresponden 
tas tik vienur kitur užgirdo 
kalbant lenkiškai, bet vė’ian 
paaiškėjo, kad daugelis lenkų 
slepia savo kilmę,

Jis patyrė, kad veikia daut 
bažnyčių. Tas korespondentas 
rašo: „Prie Aušros Vartų klū 
po būrelis moterų. Tikintieji 
ir kai kurie netikintieji, geib 
darni kitų religinius jausmus, 
praeidami nusiima kepures“.

Varšuvos laikraštininkas no 
rėjo gatvėse, viešbučiuose ii 
restoranuose patirti, kaip daž 
nai ten girdima lenku kalba. 
Pradžioje girdėjo kalbant tik 
lietuviškai ir rusiškai. Jis greit 
Įsitikino, kad daug asmenų 
kalba rusiškai, matyti, dėl to, 
jog nereikėtų rodyti savo len 
kiškos kilmės. Vienok vienur 
kitur užgirdo ir lenkų kalbą. 
Gatvėje sutiko porelę, kalban 
čia lenkiškai. Vėliau krautuvė 
je sutiko tris jaunuolius, kai 
bančius senu vilnietiškų akcen 
tu. Geležinkelių stoties infor 
matorė išsyk pradėjo kalbėti 
lenkiškai. Viešbutyje korės 
pondentas surizikavo kreiptis 
j telefonistę lenkiškai. Toji m. 
stebo: „Iš kur tamsta žinai, 
kad aš kalb i lenkiškai r’ Į ei 
nant į viešbučio restoraną, du 
rininkas pareiškė svečiams pa 
žodžiui: „Miejscov netu".

Telefonų knygoje daug len 
kiškų pavardžių.

„Žycie Varšavy" skaičiuoja, 
kad visoje Vilnijoje yra apie 
300.000 lenkų. Dauguma len 
kų gyvena kaime. Septyniuose 
rajonuose jie sudaro žymų gy 
ventojų skaičių, o nekuiiuose 
dargi daugumą.

,Žycie Varšavy“ rašo, kad 
lenkai, dabar gyvenantieji Vii 
niuje, nusistatę ten ir pasilikti. 
(Repatrijuoti Į Lenkiją neina 
no).

Vilniuje kom. partija leidžia • Kauno klinikinės ligoninės 
laikrašti „Červony Štadar“ ir rentgeno skyrius gavęs iš Ven 
dar 7 lenkiškus rajoninius laik grijos naują rentgeno aparatą, 
raščius. Vilnijoje veikia 300 kuriuo būsią galinta atlikti ir 
lenkiškų mokyklų, Pedagogi shiogsnines rentgeno nuotrau 
nis Institutas ir kelios vidurį kas. |

Bde luxe dry cleaners!
117—6th AVENUE, LACHINE | 

6737 Sav. P. RUTKAUSKAS |

j GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS į

D. E. BELANGER 8c SONS
18 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
| 259—3 Ave., Ville Lasalle. PO 8-4588. |

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ
• PASIRINKIMĄ
DARBĄ ATLIEKU 

SĄŽININGAI 
IR SVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

6820—43 Ave. Rosemount.
RA ymond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom
sąlygom 

išsimokėti

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

Perka - parduoda žemę, sklypus, pelningus namus.
prez. J. Skučas, RA 2-6152, 6966-44 Avė. Rstnt.

Ižd. E. Griganavičiūte RA 7-4097.
Reik. ved. P. V. Zubas PO 6-5421.

Vietoj rašymo - pasikalbėkite 
su savo artinaisiais!

y Jūs turite tėvynėje savo brangius tėvus, gimines ar draugus.■ • 
Jūs labai noriai jiems rašote ir net trumpiausias I

I
 jūsų laiškelis suteikia jiems daug džiaugsmo. ! ;

Štai dar geresnis būdas jiems pradžiuginti: ;
? Kalbėkite jiems, Įrašant savo baisą į nedūžta m ąT 
j plokštelę,- kalbėkite jiems visa šeima, j!
I neišskiriant nei vaikų. ;

Mes įrašome į plokštelę jūsų balsus mūsų studijoje ar jūsų J’ 
namuose. Vieną hi-fi plokštelę galima net už $4.50. :

HI-HI RECORDING STUDIO
(Home Recording Service) s

4044 Ontario St. East, 1
g Montreal, P. Q. LA 6-7521. |

M. MACIUKAS

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

KOKYBĖS 
DARBAS

AUGŠTOS
RANKŲ

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

79 ir 81 St. Zotiąue St. E., 
Tek CR 7-0051. MONTREAL.

I
A. NORKELIŪNAS I

Commissioner of the Superior Court of Montreal ; 
MONTREAL ENTERPRISES REG'D. 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS.

* 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique) v
§ Montreal 36, Que. ' Tel. RAymond 7-3120. |

12 metu patyrimas. a
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DĖL PERMAINŲ BALFE
Dėl spaudoje ir visuomenė 

je pasirodžiusio didelio susini 
pinimo Balte vykstančiais pa 
sikeitimais, Pranešame Balfo 
Direktoriams, Balfo Apskričių 
ir skyrių valdyboms ir Balfo 
rėmėjams, kad: 1. Atleidimas 
Balfo reikalų vedėjo kun. L. 
Jankaus iš pareigų nuo birže 
lio 1 d. 2. Suteikimas Balfo r- 
lų vedėjui kun. L. Jankui ,,atos 
togų“ nuo gegužės 15 d., jam 
jų neprašant, 3. Pakvietimas 
Balfo reikalų vedėju Juozo Bra 
zinsko vietoje kun. L. Jan 
kaus, — yra padaryti be Balfo 
Valdybos žinios ir pritarimo.

Valdybos nariams: kun. J. 
Pakalniškiui, V. AbraiČiui, V. 
Alksniniui, A. Devenienei ir 
A. Trečiokui reikalaujant ir 
Pirmininkui pritarus, gegužės 
27 d., 7 vai. vakaro šaukiamas 
specialiai šiam reikalui Valdy 
bos posėdis.

Aukodami šalpai padėsime 
ateities Lietuvai išlaikyti 

daugiau sveikų ir darbingų

Al mfAk T |a. uodžius.b.l, 
i v. Jl\' t y““*"

11" 'v“r X (Notary Public)
$ Advokatas iš Lietuvos.
$ Namų, žemės ar bet kurio 
© biznio pirkimo-pardavimo 
X dokumentų sudarymas ir 
X visi kiti notariniai reikalai.

Teisiniai patarnavimai. 
Morgičiai.

Įstaiga: JA 7-5575; 
Namų: FU 3-8928.

20 King Street East, 
Hamilton.

KLB KRAŠTO TARYBOS
K. L. B. Krašto Vaidybos 

parėdymu, birželio men. 7 d., 
sekmadieni, visose apylinkėse 
įvyks Kanados Lietuvių B-nės 
IV Krašto tarybos rinkimai.

Hamiltono Apylinkėse mini 
mi rinkimai bus augščiau pami 
nėtą dieną nuo 9 vai. ryto iki 
9 vai. vak., Vilniaus Aušros 
Vartų parapijos salėje, 58 Dun 
durn St. N., Hamiltone.

Pasitikrinimui rinkikų sąra 
šai atidaromi nuo gegužes mė 
nėšio 27 d. pas komisijos pir 
mininką J. Stonkų. 102 Onta 
rio Ave., Hamilton. Telef. IA 
8-5090. Rinkimų Komisija.

KRAŠTO TARYBOS
suvažiavimas esąs numatomas 

■ šaukti Hamiltone rugsėjo 5—
6 d. d. Malonu, Kad Krašto 
Valdyba gerbia mūsų koloniją, 
tik deja, netinkamu laiku, nes 
tom pat dienom vyks ir Kana 
dos Lietuvių Diena. Sakoma, 
kad už šaukimą yra šie moty 
vai: naujos Krašto Tarybos na 
riai, šiaip ar taip vyks į Hamil 
toną, tad ta pačia proga, kodėl 
nesušaukti sesijos? Tačiau rei 
kia prisiminti, kad Lietuvių 
Dienos pati piograma bus jau 
perpildyta, o Krašto Tarybos 
nariai (kaip ir kiekvienais me 
tais) suvažiavimo dienotvar 
kės nagrinėjimo „greit}" padi 
dins iki maksimumo, tokiu bū 
du, neišsprendžiant iš esmės 
nė vieno klausimo, gal tik su 
darant naują Krašto Valdybą. 
Tačiau praktiškai imant, vertė 
tų nors kartą Kr. Tarybai po 
sėdžiams skirti dvi pilnas die 
nas, pav. spalio ilgąjį savait 
galį, o Hamiltonas tuo laiku, 
mielai sutiktų priimti Kanados 
lietuvių „pai lamentarus“.

CATHOLIC EXPANTION
Fund — vajus vykdomas Ha 
miltono diacezijoje. Kaip žino 
me, mūs parapijai yra paskii 
ta 20 tūkst. dol. suma, tuo tar

RINKIMAI HAMILTONE 
pu lenkų katalikams, kurių sk 
aičius yra bent dešimteriopai 
didesnis — tik 50 tūkst. Jeigu 
tai būtų garbės klausimas (įro 
dyti lietuviams sumanumą ir 
jėgą. pav. panašiai, kaip vyk 
domi žydų vajai), jį tektų lai 
kyti kitoje plotmėje. Tačiau 
per pamokslus bažnyčiose (lie 
tuvių, lenkų, italų) skelbiama, 
kad pinigai eis katalikų gimna 
zijai. Be abejo, tuomet vysku 
pijai reikėjo gimnazijos išlai 
das 
gal 
mo 
kad 
bės 
toji 
kinių skaičius, jie yra stipriai 
finansiškai Įsikūrę. Įdomu, ar 
Hamiltono lietuvių parapijos 
komitetas nuiodė tuos moty 
vus, ar paskirtą 20 tūkst. dol. 
sumą priėmė be jokio išs'aiški 
nimo? K. B.
LIET. NAMŲ KINE DELTA 
šį ketvirtadienį, gegužes 28 d 
pradedamas rodyti labai gra 
žus liimas „Tom Thumb“ su 
Russ Tamblyn ir A. Young ir 
„Scared Stiff" su Dean Mar 
tin ir Jerry Lewis. Jie eis pen 
kias dienas.

Gegužės 3 d., prasidės labai 
šiurpus filmas apie „Titanic" 
laivo 1913 m. nuskendimą, ku 
ris visiems lietuviams bus tik 
rai įdomus. Jis pavadintas „A 
Night to Remember" su Ken 
neth More ir Jill Dixon ir ant 
ras filmas „Nor the Moon by 
Night“.

Kviečiame visus tautiečius 
šiuos įdomius filmus pamatyti.

HAMILTONO LN ISIGYJi 
MO KELIAS

ištisai aštriais dygliais nubars 
tytas. Kada vieni tautiečiai 
iki beribio pasiaukojimo juos 
nori privesti iki lietuviško ce 
ntro Hamiltone, kiti su neina

padalinti proporcingai, pa 
parapijos dydi, jos įkūri 
metus. Reikia prisiminti, 
pav. italų ar lenkų tauty 

Hamiltone jau auga ketvir 
karta, jų yra didesnis mo

Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ, 
LENKIJĄ IR U. S. S. R.
IŠ KANADOS:

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, 
vaistų ir kitų reikmenų Įvairius siuntinius.

Turime pardavimui kostiumams, paltams ir suknelėms 
medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių.

Be to, turime standartinius medžiagų ir odos siuntinius, 
kurie sudaromi mūsų krautuvėje ir siunčiami iš Kanados. 
Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti 
medžiagas, bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite 

patenkinti.
IŠ EUROPOS VALSTYBIŲ:

Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, akordeo
nus, mezgimo mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, 

parkerius, skustuvus, plaukams kirpti mašinėles, 
įvairias tekstilės medžiagas, maistą ir t. t.

20 kg cukraus . .. $21.85
20 kg taukų ........ $39.60
20 kg ryžių ...........$24.45
20 kg sviesto ........ $53 45

10 kg cukraus . . . .$13.22
10 kg taukų ............$22.60
10 kg ryžių ............$14.80
10 kg sviesto ..........$31.94

(Į Sibirą iki 10 kg reikia pridėti $1.50, o iki 20 kg—$2.50)

Siuvama kojinė mašina firmos „Minerva-l22” (medinis sta 
liukas ir kojos) įskaitant visus mokesčius —

į Europą ....$175.00 į Aziją............$182.00
Jeigu pas Jus kiltų bent koks neaiškumas, kaip pigiau ir ge 
riau pasiųsti siuntinį, prašau paskambinti arba parašyti ir 

mes tuojau duosime sąžiningą ir nuoširdų atsakymą.
Standartiniams medžiagų, odos, vaistų ir maisto siuntinia

ms prašome reikalauti mūsų atspausdintų katalogų.
Gyveną ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 sv. gryn. 
svorio siunt., bei užsakymus reikmenims iš Europos valst., 
sjųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsime gavę sąskaitą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas..

BALTIC EXPORTING Co
CENTRINĖ ĮSTAIGA :

549 College St., Toronto, Ont., Canada. Tel. LE 1-3098
SKYRIAI :

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. J A 3-6686 
ponia V. Juraitis.

94 Douglas Si., Sudbury, Ont. Tel; OS 3-5315 
ponia M. Vęnskevičienė.

Darbo valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 9 v.
ryto iki 7 vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 v. ryto iki 5 vai. v.

Sav. A. KALŪZA
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žesne aistra juos nori suardy 
ti. Ir vieni ir kiti save laiko ge 
rais lietuviais - patriotais, bet 
kurie tie tikrieji yra paliekame 
spręsti visuomenei.

VI LD informatorius K. Ba 
ornas rašo, kad LD koncertui 
sekmadienį pasamdyta „Pala 
ce“ kino salė už 200 doi., mo 
tyvuojant (anksčiau buvo jo 
rašyta), kad L. Namų salė, tu 
rinti 927 kėdes ir 75 stovimas 
vietas, bus per maža.

ŠĮ LD org. k-to sprendimą 
reikia 
ti, nes lietuvis paniekino savo 
brolio tautiečio gerą valią 
pasirinko svetimuosius. LN sa 
lė koncertui jokiu būdu nėra 
maža — duok Dieve, kad ji 
pilna prisirinktų. Pagaliau, 
kaip Motinos dienos minėjime 
gerai žinoma lietuviškų įeika 
lų rėmėja S. Rakštienė rašan 
čiajam išsireiškė, — „Aš mie 
liau savuose LN pastovėsiu, ne 
kaip svetimoje salėje minkštai 
sėdėsiu!“ — yra gryna tiesa 
ir atstovauja daugumos harm! 
toniečių nuomonę. Kam gi pa 
galiau 420 tautiečių sudėjo 
stambią sumą, kuriam galui 
puikiai atremontavo scena? Al
gi tam, »>ad sava salė tuščia 
stovėtų, o kitiems mes pinigus 
neštumėm? Kai reikia salės mi 
nėjimams dovanai gauti — ei 
name i Liet. Namus; organiza 
cijoms bent 4 kambariai duoti 
visiškam jų naudojimui be at 
lyginimo, o kada proga iškil 
mingesnė — tad savo , namus 
paniekinam. Pretekstas, kad 

r jie permaži, neturi jokio rea 
lauš pagrindo. Pagaliau ateitis 
parodys. Ir kaip reikės LD or 
ganizatoriams jaustis, kad ir 
LN salė koncertui bus buvusi 
perdidelė! Tą mums rodo eiii 
niai parengimai, kurių lankyto 
jų trečdaliu mąžiau negu anks 
čiau būdavo.

Atrodo, dabar jau bet koks 
apeliavimas i VI LD org. k-tą 
neras atgarsio, nes salė jau ga 
lutinai išnuomota, 
to, mano, kaip LN V-bos p-ko 
pareiga paaiškinti nariams ir 
visuomenei tikrąją padėtį ir 
pareikšti apgailestavimą, 
mes letuviai, tautiniame 
darume dar esame vaiko 
žiuje.
St. Bakšys, LN V-bos p-kas.

nuoširdžiai apgailestau

ir
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| A. E. McKAGUEj
g Barrister and Solicitor »

Advokatas ir Notaras g 
|Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 | 
| 1008 North Ontario Bldg. X 
I 330 Bay Street, X 
$ TORONTO 1, Ontario, $

K—-  ve ■■ xx-

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS

Advokatas-Nolaras
62 Richmond St. West 

Room 301
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONIARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088
W 1 ■■ XW XM" -------- xse- '

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT

& SEGUIN
Barristers, Selicitors, 

Notary Public.
35 Heyden Street 

(netoli Bllor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

Tel. Ofice WA 4-9501 
Res. BE 3-0978

TAUPYK IR SKOLINKIS BANKELYJE „TALK A“.
Išduodamos paskolos iki 3.000 dol., morgičių paskolos iš 

7% iki 50% turto vertės.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdi austa.

Darbo dienos: antradieniais ir penktadieniais b — 8 vai. 
vak., Minden Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžiaus 
Įstaigoje II aukšte, tel. JA 7-5575. Sekmadieniai s!2—2 

vai. p. p., Parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
Susirašinėjimo adresas 15 Homewood Ave.

LONDON, Ont.
PASKUTINĖ PROGA GERA I PRALEISTI VAKARĄ IR 

PASIŠOKTI:
i aną, visus nustebinusį vaka 
ra.

Ligi malonaus pasimatymo 
Londone! De.

MUZ. BR. JONUŠO 
PLOKŠTELES 

užsisakiusieji asmenys, norį 
greičiau gauti, galės jas atsi 
imti LL choro rengiamam šo 
kių vakare gegužio 30 d. 555 
Dundas St. Bus pora plokšte 
lių Įsigijimui ir neužsisakiusie 
ms tautiečiams. E. D.

Gegužio 2 d. Įvykęs nuotai 
kingasis vakaras buvo didelė 
ir maloni staigmena ne tik Lon 
donui, bet ir jo apylinkėms. 
Apie 150 puikiai nusiteikusių 
sv.ečių buvo visiems lyg naujie 
na, mūsų mažai kolonijai ne 
Įprastas ir pats didžiausias bet 
kada buvęs skaičius mūsų pasi 
linksminimuose, neskaitant ge 
gužinių. Tokiu pasisekimu ir 
didžiosios apylinkės ne visada 
gali didžiuotis. Šio vakaro apy 
skaita bus paskelbta artimiau 
šioj ateity.

Toks yra vakaras, lyg ir čia 
minimojo paKartojimas, Įvyks 
gegužės paskutini šeštadienį, 
t. y. gegužės 30 dieną, toj pat 
gražiojoj Odd Fellows Temp 
le salėje, Londono mieste, 555 
Dundas St. Highway Nr. 2 te 
sinys, prie William St., gro 
jant tam pačiam padidntiani or 
kestrui, su visai nauja, dar ne 
girdėta ir nematyta piogiama. 
Numatomas ir naujai suorgani 
zuoto choro pasirodymas. Vei 
ks loterija ir turtingesnis bufe 
tas su visų rūšių gėrimais! Pra 
džia — 8 vai. vak. vasaros lai 
ku. Vakaro rengėjas — L. L. 
choras.

Pelnas .skiriamas minėtojo 
choro lėšoms sudaryti. Reikia 
grąžinti skolą už pirktąjį pia 
niną, reikia lėšų parupinimui 
gaidų didesniam repertuarui 
sudaryti. Ligišol paskutinių 
sias išlaidas dengdavo pats 
chorvedys muz. J. Petiauskas. 
Už jo darbą ir šią auką jam pri 
klauso didelė padėka. Minėto 
ms išlaidoms padengti apkrau 
ti choro narius mokesčiais bū 
tų jau perdaug. Jie gaišta lai 
ką, naudoja asmenišką benzi 
na ar perka autobuso biletus 
važinėdami Į repeticijas. Taigi 
dar daugiau iš jų reikalauti— 
tikrai nepatogu. Minėtas cho 
ras buvo šiltai sutiktas ir įver 
tintas Vasario 16-osios minėji 
me. Visi džiaugėsi savomis pa 
jėgomis, nes tik jomis ir gali 
remtis mažos kolonijos veikla: 
lėšos permažos kviesti, stam 
bins vienetus iš didmiesčių. 
Nuo tokių savų vienetų gali pa 
reiti ir pačios bendruomenės 
apylinkės likimas — būti ar ne 
būti, nes tik jie sudaro gali 
mybę lietuviams krūvon susi 
burti. Tačiau vien moralinės 
paramos neužtenka. Reikia pa 
dėti sudaryti sąlygas tokiems 
vienetams veikti ir išsilaiKyti. 
Taigi neužtenka tik džiaugtis 
ir gero linkėti, bet reikia akty 
viai veikti — praktišku būdu 
ateiti pagalbon. Tokia proga 
kaip tik visiems ir bus sudary 
ta gegužio 30 d.

Atvykusieji laimės dvigu 
bai: parems kultūrini vienetą 
ir... paskutinį kartą gražiojoj 
salėj linksmai pasišoks.

Minėtą salę nėra lengva gau 
ti: kai kurios datos užimtos 
dvejiems metams Į priekį. To 
dėl ir kitas pasilinksminimas 
joje greičiausia Įvyks tik vė 
lyvą rudenį, jei toks ten 
so dar įvyks.

Nemanau, kad reikėtų 
prašyti tuos, kurie buvo
vakare: jie dar tebegyvena to 
vakaro nuotaika ir, neabejoju, 
jie vėl bus su mumis. Norėčiau 
tik siūlyti nepraleisti progos 
tiems, kurie negalėjo atvykti

NIAGAROS PUSIASALIS
PAVASARIO JAUNIMO

Vienas iŠ ypatingumų dabar 
tiniu laiku šioje padangėje yra 
tai žinia, kad šiais metais pir 
mą kartą atvyksta Čiurlionio 
ansamblis ir jis atvyksta ne pri 
vačiai kieno iškviestas, bet į 
vilniečių rengiamas sukaktuvi 
nes Jonines birželio 20 d. Mer 
rittone.

Šį Įvykį kiekvienas pralei 
džia pro savo mintį bei kriti 
ką. Vieni tai priima su pritari 
mu ir net džiaugsmu, kiti kri 
tiškiau į tai atsineša, bet atsi 
randa viens kits ir rodo nepa 
sitenkinimą, greičiausiai tik pa 
vydo pagauti. Bet bendrai rei 
kia pasakyti, kad visa visuo 
menė tam pritaria ir remia. 
Matyti tas jau ir iš to, kad dar 
visai detaliai nepaskelbus, jau 
atsirado vertingų loterijai fan 
tų - aukų iš St. Catharines ir 
Toronto. Jau nemažai sulauk 
ta pasiūlymų primti ansamblio 
čius pas save nakvynės. Orga 
nizacijų nuolankūs pasisaky 
mai ir privatūs sveikinimai.

Užtat ruošėjai deda visas 
pastangas padaryti tą šventę 
kuo geriau ir iškilmingiau, su 
teikiant visiems dalyviams di 
džiausią naudą ir geriausius įs

ŠVENTĖ - JONINĖS N1AGA 
ROS PUSIASALYJE.

pūdžius, kad atsiektų savo nu 
matomą tikslą.

Kadangi Niagaros pusiasaly 
je šioą šventės parengimas nė 
ra paprastas įvykis ir yra apy 
linkės lietuvių reprezentacinė 
šventė, yra pakviesta garbės 
svečių: Federalinio parlamen 
to vietos atstovas Mr. John 
Smith, vietos burmistias Mr. 
Hatley Johnston, iš lietuvių 
min. Vyt. Gylys, PasauiiO lie 
tuvių b-nės pirm. J. -Matulio 
nis, KLB Krašto Valdybos 
pirm. Vyt. Meilus, „N. L.“ re 
daktorius J. Kardelis, „T. Ž.“ 
red. A. Šapoka ir kitų lauty 
bių atstovai.

Yra spausdinamas inform* 
cinis leidinys, kurio menine iš 
vaizda pasirūpino apylinkėje 
savo daile pasireiškęs Vyt. Ma 
čikūnas. Jis ir buvusiai V-jai 
L. Dienai leidinėlį paruošęs.

Dabartiniu metu yra sudaro 
mi kiekvienai rūšiai atskiri po 
skyriai ir jų vadovai.

Vienu žodžiu, darbas verda 
ir eina pirmyn,taip, kad pilnai 
galima bus pasakyti pagal kaž 
keno spaudoje išreikštą minti, 
— Čiurlionis atvyksta pas Ka 
andos lietuvius. Ini.

St. CATHARINES, Ont.
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS.

Rochesterio ramovėnai ir To 
ronto ,šaulių VI. Putvio kuo 
pa, norėdami atsirevanšuoti iš 
kvietė Niagaros pusiasalio ra 
movėnus priziniam šaudymui. 
Todėl gegužės 16 d. Bieliūno 
ūkyje įvyko pasiruošimo prizi 
niam šaudymui pratimas ii kar 
tu apylinkės rarnovėnų šuva 
žiaviinas. Narys.

Gegužės 10 d., tuč tuojau po 
pamaldų 1 vai. p. p. slovakų 
salėje St. Catharines Apyl. B- 
nės valdybos pastangomis bu 
vo surengtas motinos garbei 
minėjimas. Paskaitą skaitė 
Wellando A-kės b-nės pirm. 
K. Stankevičius, o meninę dalį 
atliko „Gintaro“ šokėjų grupė. 
Ypatingai gražiai, vaizdžiai pa 
skaitininkas paskaitoje kalbėjo 
apie motinos reikšmę. Kartais 
jieškodami toli geresnio nepa 
stebim geriausio vietoje. Minė 
jimą vedė St. Catharines Apyl. 
B-nės pirm. J. šarapnickas. Po 
to vienuolyno patalpose p<.vai 
šinti programos dalyvius Įvj 
ko arbatėlė, kurioje dalyvavę 
ir Apyl. valdyba.

RAMOVĖNŲ 
SUSIRINKIMAS
vienuolyno patalpose
3 d. svarbiausiu punktu 
aptarimas ateities veik 
naujos valdybos sudary

Į

• Ciceriečių suruoštas Moti 
nos Dienos minėjimas praėjo 
su pasisekimu. Jo programoje 
didelę dalį išpildė Dainavos an 
samblis, diriguojamas muz. Al 
gio Šimkaus. Taip pat smagiai 
klausytojus nuteikė jauna so 
listė Danutė Stankaitytė. Pas 
kaitą, pritaikytą Motinos Die 
nai, skaitė kun. Juozas Pruns 
kis.

iš vi

daug
V. 2.

Įvyko 
gūžės 
buvo 
los ir 
mas sekančiai kadencijai, 
naują valdybą balsų dauguma 
pateko: pirm. P. Balsas, sekr. 
J. Vyšniauskas, ižd. K. Galdi 
kas, vicep. K. Jasevičius ir pa 
rengimų vadovas J. Skeivela.

ge — Čikaga veda deiyba* su 
Kanada dėl Mičigano cžeiu 
vandens, nes miestui riekia 
daugiau vandens, o Kanada ne 
sutinka daugiau duoti.
• Giedra Jonynaitė laimėjo 
Amerikos valdinę stipendiją 
(Fulbright) metams gilinti 
prancūzų kalbos ir literatūros 
studijas Prancūzijoje.

DRAUDIMAI
Automobilių, namų, 

gyvybės ir kt.

Telef. L. E. - 4-3608
I KAI J HAKAUbnU

I l< A (I l» I M < I
Al E N I tl R A

■' A. rb.l W.
Toronto, Out.

Taupyk ir skolinkis kredito kooperatyve
„P A R A M A”

Paskola 1 asm. iki $ 3.000.—
Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta. 

Darbo valandos:
Pirmad. ir penktad. nuo 10—12 v. ryto ir 5l/2—9 v. vak. 
Antradieniais nuo 10 — 12 v. ryt. ir 7 — 9 vai. vakaro. 
Trečiad. ir ketvirt. nuo 10—12 vai. ryto. Vak. uždarytą.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W.
Toronto, Ont. Tel. LE 2-8723.
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MOW TI R E /V L
Ši sekmadieni, gegužės 31 d., 3 vai. po pietų

Aušros Vartų parapijos salėje.
Veiks „Laimės šuinys“ ir

Maloniai kviečiame dalyvauti visus, 
kąjį atžalyną, ir ypač šeimas su vaikais.

Paremkite mažųjų pastangas ir d a r,b,ą.

N. Pr. Švč. M. Marijos Seserys.

bufetas.
mylinčius lietuviš-

«

Nuoširdžiai kviečiame atsilankyti Į
Montrealio Lietuvių šeštadieninių Mokyklų 

dešimtmečiui paminėti rengiamą

1959. V. 27. — Nr. 22 (636)

IŠKILMINGAS UTUANIS 
TIN1Ų KURSŲ 
UŽBAIGIMAS

Šeštadienį Ąugštesniuosub 
se Lituanistikos Kursuose bu 
vo egzaminai ir mokslo melų 
užbaigimas. Šį šeštadienį, ge 
gūžės 30 d., 7 vai. vakaro, 
Aušros Vartų salėje bus iškil 
mingas pažymėjimų įteikimas 
ir subuvimas, su vaišėmis, mtt 
zika, žokjais, dainomis. Į šį va 
karą kviečiami atsilankyti vi 
si, pirmojo ir antrojoj kurso 
■kursantai-tės su tėvais, visi 
kursus baigusieji visi studen 
tai ir šių metu kandidatai-tės 
į kursus ir visas lietuviškasis 
jaunimas. Šis vakaras bus ne 
tiktai kursų užbaigimo aktas, 
bet ir pavasarinė jaunimo šve 
ntė. Maloniai kviečiami visi at 
silankyti.

Sekmadienį 11 vai. pamaldo 
se dalyvauja baigusieji, mer 
gaitės 
sios.
VISŲ

ATVYKSTA GARBINGASIS 
SVEČIAS

J. E. VYSK. V. RRIZGYS
Mūsų ganytojas birželio 6 

dieną suteiks mūsų vaikučia 
ms Sutvirtinimo sakramentą 
ir birželio 7 dieną, sekmadie 
ni, dalyvaus Montrealio litua 
nistinių mokyklų dcšimtme 
čio šventėje. Birželio 6 dieną 
vakare, po liturginių apeigų, 
Aušros Vartų parapijos salė 
ie, mes ruošiame J. E. Vysk. 
Blizgio iškilmingą pagerbimą 
-banketą, i kurį jau šiandien 
kviečiame visus atvykti ir pa 
gerbti 
čia.

tautiškai pasirėdžiu
Kursų Vadovybė.

MONTREALIEcIŲ 
DĖMESIUI

Montrealio lietuvių Seimelio 
rinkimai, patogumo dėl. ii <’ 
romi tą pačią dieną, kaip ir K 
LB Krašto Tarybos linkimai, 
būtent — birželio 7 dieną. Alė 
je balsuot i į K LB Krašto Tary
bos rinkimus, drauge galės pa 
balsuoti ir už Montrealio Lie 
tuvių Seimelio narius. Nereiks 
dukart vaikščioti. Todėl tuo 
jau reikia patiekti kandidatus 
į Seimelio narius. Visos lietu 
vių organizacijos ir pavieniai, 
prašomi kandidatus siūlyti tuo 
jau, nes laiko liko visai ne 
daug. Kandidatus bei jų sąra 
šus prašoma siųsti K. Toliušio 
adresu: 1907 Egan Ave, Mont 
real 20.

| DR. J. Š E M O G A 5 | 

$ Office 5441 Bannantyne K
(kamp. Woodland) X

įį Verdun. Tel. PO 7-3175. |
Priėmimo valandos:

$ pirmadienį ir ketvirtadienį $
7 — 9 p. m. $

X antradienį ir penktadienį $

DR-JOS MONT
SKYRIAUS

i £
trečiadienį 2-4 ir 7-9 p. m. 

šeštadienį 11—1 p. m. 
arba pagal susitarimą.
Namų tel. PO 6-9964 £

mūsų garbingąjį sve
(AV)

LIET. AKADEMINIS 
SAMBŪRIS

gegužės 29 d., 8 vai. vak. Ber 
ri mokyklos salėje šaukia vi 
suotinį susirinkimą. Piogramo 
jt: bus rodomas filmas ir eina 
mieji reikalai. Maloniai kvie 
čiame dalyvauti ir svečius.

Naujoji Sambūrio vaidyba 
pasiskirstė pareigomis: pirm. 
H. Negys, vicep. P. Šultė, sek 
retorius J. Pauliūtė, ižd. R. La 
pinas, narys I. Gražytė.
KLK MOT.

REALIO
narių dėmesiui pranešama, 
šį sekmadienį, gegužės 31 d. 
po 11 vai. pamaldų yra šaukia 
mas visuotinis narių susirinki 
mas. Draugijos vardu yra už 
prašytos šv. mišios už gvvas 
ir mirusias Lietuves motinas, 
todėl prašome visas kuo skait 
lingiausiai dalyvauti šv. mišio 
se. Susirinkimas vyks salėje 
po klebonija. Valdyba.
® B. Jonušo maršų plokštelės 
gautos p. Linkonienei, S. Pa 
kulytei, St. Barauskui, B. Mo 
zūrui, J. Tumui. Kas jų dar 

; neatsiėmė, jos yra NL redak 
į cijoje. Kitiems, užsisakitisie 
• ms per NL, plokšteles išsiųs 
tos pagal jų duotus adresus. 
Maršai puikiai įrašyti ii labai

' gerai skamba.

;S ADVOKATAS | 
I ^STASYS DAUKŠA, LL. D. f

Suite 25—26
152 Notre Dame St.

UN 1-8933
S E.

i*

f v

DANTŲ GYDYTOJAS 

D r. J. MALIŠKA 
Pacientai priimami iš 

anksto susitarus 
9 a. m. — 10 p. m. 

išsky. antrad.: iki 6 v. p.
5441 Bannantyne,

(kampas Woodland)
Tel.: PO 8-4547 

Namų: PO 8-0496

! 
I 

i l & m.£ 
& 
&

£

I
 NOSIES, GERKLĖS IR Į 

AUSŲ SPECIALISTAS
IR CHIRURGAS

Dr. R CHARLAMD78 St. Joseph Blvd. W. 
Tel. PL 9958

I
Dr.E.Andriikaitis^

956 SHERBROOKE E. J
$ Tel.: LA 2-7236

kuri įvyks birželio mėn. 7 d.
labai gražių vaizdų gamtoje, buvusioje Naujų Kanadiečių 

stovyklos aikštėje prie Dorion miestelio, 
važiuojant į Toronto prie pat kelio.

Šventėje dalyvaus ir baigimo pažymėjimus įteiks
Jo Eksc. vysk. Brizgys iš Amerikos.

Šventės pradžia 11 vai. Iškilmingos pamaldos aikštėje.
Po pamaldų mokslo metų užbaigimo aktas ir pažymėjimų 
įteikimas. Vėliau mokinių sporto pratimai ir žaidimai.. 

Po sporto, grojant labai geram orkestrui, 
bus šokiai.

Veiks įvairus bufetas su įvairiais užkandžiais 
bei šviežiai rūkytais unguriais.

Montrealio Liet. Šeštadieninių Mokyklų Tėvų Komitetas.

DAINAVOJE
Lauryno kalnuose. Morin Rights valsčiuje 

paskutinieji sklypai 
prie ežero.

Kas mėgsta Lauryno kalnus, gražius vaizdus, ramia lietu
višką aplinką, tenedelsia atvažiuoti į Dainavą. 

Pasiteirauti vakarais RA 1-0614.

PRANEŠIMAS 
VISUOMENEI

Montrealio lietuviu šeštadie 
ninių mokyklų sporto šventė 
įvyks birželio 7 d. gražioje gam 
toje prie Dorion miestelio, ant 
upės kranto, prie Toronto ke 
lio.

Neturintieji nuosavų važia 
vimo priemonių ir norintieji 
vykti specialiai parūpintais a>i 
tobusais, prašomi iš anksto re 
gisti uotis pas šiuos asmenis.

Rosemounte pas p. Niedva 
rą, telef. DU 9-3916, V ei dune 
pas p. Šeidį, telef. PO 8-8692, 
ir Langueuil pas p. Kazlauskie 
ne, telef. OR 7-5931.

Tėvų komitetas nuošndžiai 
visus kviečia atsilankyti ir pa 
sigėrėti mūsų jaunimo sporto 
švente ir linksmai praleisti lai 
ką.
Montrealio Lietuvių Šeštadie 
ninių Mok-lų Tėvų Komitetas.

PIRMĄJĄ GEGUŽINĘ 
ruošia Montrealio L. K. Min 
daugo šaulių kuopa liepos 5 d. 
pernai ruoštoje, gražioje Otta 
wos upės pakrantėje, lietuvis 
koje aplinkumoje, ponų Skrui 
bių ūkyje, prie Ponte Fortu 
ne.

Numatoma plati ir turiniu 
ga programa, kuri bus paskel 
bta sekančiuose šio laikraščio 
numeriuose.
Organizacijos prašomos tą die 
ną rezarvuoti minėtai geguži 

; nei. Kuopos Valdyba.
* • Jonines, kiekvienų metų pa 
£ pročiu, Aušios Vartų salėje 
J ruošia KLK Moterų Montn 
k lio skyrius birželio 27 dieną, 
j šeštadienį, 7 vai. vakaio. Joni 

nės paprastai esti iškilmingos 
ir visada turi pasisekimą, to 
dėl kas norėtų jose dalyvauti,

I
 ADVOKATAS |:

JOSEPH P. MILLER, >■
B. A„ B. C. L |

Suite 205 |

168 Notre Dame Si. E. | 
Montreal. UNiversity 6-7026'1

Res.: 40 Lafleur, J
, LaSalle, tel. DO 6-1570

NOTARAS
JUOZAS BERNOTAS

B. A., B. C. L.
215 St. James West,

7 augštas. f
AV 8-3115.Tel.:

Namie 2654 Hogan
Tel.: LA 5-7023, 7—9 v. v

tą vakarą rezervuoja Joninė 
ms.
® Dr. J. Šemogas operavo p. 
Juodkojienę ir p. Dikaitienę, 
susirgusias tulžies pūslės ak 
menimis. Abi ligonės gerai 
sveiksta.
O Dr. J. Mališka ii Danutė 
Mališkienė susilaukė pirmgi 
mio — sūnaus.
• Akt. L. Barausko šeima su 
silaukė sūnaus.

PIGIAUSIOMIS KAINOMIS 
siuntinius siunčia A. K.avaliū 
naitė. Siunčia per Angliją ir 
Švediją į Lietuvą ir kitus So 
vietų kraštus; medžiagas, odą, 
avalynę, siuv. mašinas, vaistus, 
odą, ir kita. Siuntiniai garan 
tuotai apdrausti. Teirautis: 
HU 6-1479, arba HU 6-1455.
4599 Montclair Ave., Mtl. 28,

E. KARDELIENĖS 
MUZIKOS STUUDIJOS 

mokinių koncertas šiemet yra • 
paskirtas birželio 13 dieną, šeš 
tadieni ir Įvyks po pietų Auš 
ros Vartų salėje. Visi tautie 
čiai maloniai prašomi šią datą 
rezervuoti priaugančio muziki 
nio jaunimo koncertui. Koncer 
to pradžia 8 vai. vakaro.

SVEČIAI
NL REDAKCIJOJE

Atvykę į pp. Ottų šeimos 
šventę iš Čikagos p. Feliksas 
Mackevičius ir iš Toionto p. 
Bieliauskaitė, lydimi p. Zubie 
nės apsilankė NL redakcijoje. 
P. F. Mackevičius atnaujino 
NL prenumeratą ir dar paau 
kojo 10 dol. Nuoširdžiai dė 
kojame.
AUŠROS VARTŲ ŽINIOS 

Ketvirtadieni — Dievo Kū 
no šventė. Bet iškilmės ir pro 
cesija keliama i sekantį sek 
madienį. Ketvirtadienį vakare 
mūsų bažnyčioje bus Šv. Mi 
išos ir vakare 8 valandą. Ge 
neralinė absol- tretininkams.

Sekmadienį sumos metu įvy 
ks iškilminga Dievo Kūno pro 
cesija. Šia proga nuoširdžiai 
praašu visų organizacijjų at 
siųsti savo atstovus su vėlia 
vomis dalyvauti šioje procesi 
ioje. Joje dalyvaus in corpore 
A. V. parapijos komitetas ir 
musų Seselės ruošia gražų bū 
relį vaikučių.

Moterystės luoman ruošia 
-.i Juozas Rutkovski, šv. Tre 
jybės parapijos, su Elena Plio 
plyte. Aušros Vartų parapi 
jos, praneišmas pirmas.

Jau paskutinioji savaite sva 
jingo gegužės mėnesio, gražio 
sios lietuvių tradicijos, gege 
žinių pamaldų mūsų meilingo 
sios Dangaus Motinos Mari 
jos garbei. Tesuskamba iš mū 
su širdžių žavioji „Sveika, 
Marija, Motina Dievo... Tei 
kis atmint mus savo širdyje...!

Kleb. Tėv. J. Borevičius, S. 
J. gegužės 24 d. lankėsi ir vyk 

' dė Motinos minėjimą, Otta 
wos lietuvių kolonijoje. Prog 
rama, pamaldos ir paskaita vy 

i ko Prof. Dr. Šidlauskaitės va 
sarvietėje prie Ottawos. (AV) 

Kenčianti tėvynė Įpareigoja, 
kad padėtumei vargan 

patekusiems jos sūnums 
ir dukroms.

TORONTE BAIGĖ
Džiugu pranešti apie lietu 

vius studentus išėmėt baigų 
sius Toronto universitetą ba 
kalamo laipsniu. Štai jie:

Nijolė Bersėnaitė — Vid. 
mokslą baigė Wellande, kur 
gyvena jos tėvai. Baigusi vidų 
rinę mokyklą, gavo valdžios 
stipendiją ir lankė katalikišką 
St. Michael's College. Studi 
javo humanitarinius mokslus 
su pagrindiniu anglų kalbos 
ir literatūros kursu. Studijas 
baigė B. A. laipsniu su pagy 
rimu. Toliau ruošis sodehniam 
darbui. Yra aktyvi akademike 
skautė ir priklauso jų valdy 
bai.

■ Audrius Dvarionas, a. a. 
_ muz. Dva/iono sūnus, Daige 

elektros inžineriją B. Sc. lai 
psniu. Įstojęs į prie u-to esan 
tį karininkų paruošimo korpą, 
mokslą išėjo valdžios lėšomis. 
Tačiau studijas baigęs turės 
kurį laiką pasilikti karinome 
nėję, pradžioje leitenanto lai 
psniu. Studentaudamas ėjo 
įvairias pareigas skautų orga 
nizacijoje ir priklausė 
tų skyriaus valdybai, 
akademikas skautas.

Vida Jurgulytė — 
chael’s College studijavo 
jąsias kalbas ir literatuią. 
veriu metų honors kursą 
gė su pagyrimu ir B. A. laips 
niu. Už gerą mokslą yra ga 
vusi premijų ir stipendijų. Pri 
klauso skautams akademika 
ms. Taip pat dirbo studentų 
skyriaus valdyboje.

Angelė Kuolajtė —pirma iš 
jaunųjų lietuvaičių baigusių 
odontologijos fakultetą. Studi 
jose užsipelnė eilę atžymėji 
mų už gerą mokslą. Dirbo su 
skautais, gyvai dalyvavo lie 
tuvių studentų gyvenime ir 
yra akademike skaute. Ateity 
je numato atidaryti kabinetą 
ir darbuotis lietuvių taipe. ę

Kęstutis Šalkauskas — jū 
iu skautų veikėjas, didelis van 
dens sporto entuziastas. Daly 
vavo lietuvių studentų veiklo 
je, priklausė Kanados LS S- 
gos c. v-bai ir vėliau Toronto 
sk. valdybai. Aeronautikos 
studijas baigė B. Sc. laipsniu.

Romas Vaštokas — B. A. 
laipsnį gavo St. Micaei's Col 
lege, kur studijavo humanita 
rinius mokslus ir koncentravo 
si prie anglų kalbos ir literatu 
ros. Domėjosi vaidyba, lankė 
dramos studiją, dalyvavo kana 
diečių pastatymuose, laipogi 
reiškėsi lietuvių vaidybos gru 
pėje, deklamavo įvairiuose mi 
nėjimuose. Priklauso ateitinin 
ikams. Ateityje žada sekti 
Lav,’Fence Harvey Rangių te 
at re išgarsėjusio lietuvio) pė 
domis.

Palinkėtina, kad šie nauji 
akademinio išsilavinimo žmo 
nės, ligšiol visi gyvi studentiš 
kame - lietuviškame gyveni 
me, įsijungtų į lietuvišką dai 
bą ir teiktų taip reikalingą sa 
vo įnašą. Tai, žinoma, pnklau 
sys nuo sąlygų palankumo ir 
jųjų noro sąlygas patiems su 
sidaryti. Visuomenės (ypač 
jos dažnai jaunimui nesiinpa

REIKALINGA
ateinanti padėjėja 

namų ruošoje ištisą savaitę. 
Modernus butas Westmounte.

HU 9-2851

studen
Dabar

St. Mi 
na u 
Ket 
bai

• Kompartijos centro komite 
to iniciatyva Lietuvos darbiniu 
kai ir kolchozininkai ,parei£o 
ti septynmečio planą Įvykdyti 
per 5 metus.
• Silpnu kolūkių atsilikimui 
likviduoti“ eilėje rajonų dabar 
imamasi ypatingų priemonių, 
kaip paaiškėjo Lkp ck posėdy 
je.

UNIVERSITETĄ 
tingų veikėjų!) pareiga tai pa 
lengvinti. \ — a.

LANKĖSI R. DRUNGA
Buvęs Vokietijos lietuvių 

veikėjas K. Drunga sekmadie 
ni Lietuvių Namuose Rėžis 
tencinės Santaros siu uostame 
pranešime kalbėjo apie Vokie 
tijos lietuvių dabartinį gyveni 
mą. Pranešėjai sakė, kad to 
krašto lietuviai daugumoje 
jau yra įsikūrę ir jiems emi 
gracija mase aktuali nebėra. 
Beveik visi priklauso lietuvių 
Bendruomenei, kuri eina 
tūrinio darbo kryptimi. 
Drunga pridavė ypatingos 
kŠmės kultūrinei veiklai, 
dangi politinė kryptis šiuo me , 
tu nebesanti tiek aktuali. Į Vol 
kietiją iš Lietuvos atvykusių.* 
yra apie pora šimtų. Atvykę,, 
ypatingai jaunimas, yra pil 
bos tautinės sąmonės.

Vokietijos lietuviuose trū 
ksta pajėgių žmonių atlikti vi 
siems darbams, taipogi ir lė 
šų. Vasario 16 d. gimnazija 
esanti lietuviškos veiklos židi 
nys. K. Drunga prašė šelpia 
mųjų bendruomenių paramos.

SUSIŽIEDAVO
Buvusi gera sportininkė, 

grožio karalaitė ir Toronto u- 
to studentė — humanitare Vi 
da Balsytė susižiedavo su Re 
migijumi Gaška, kuris y.a ži 
nomas Lituanicos klubo krtM 
šininkas ir inžinerijos doktcA 
rantas Pennsylvanijos univer 
sitete.
• Inž. J. Lapas lankėsi Čika 
goję ir viešėjo pas savo tėvus, 
seserį ir brolį.

PERSISTENGĖ
Prieš kurį laiką dienraštis 

Daily Star straipsnių serijoje 
apie miesto tautines grupes ap 
rašė lietuvius. Po to Draugo 
kronikininkas P. Alšėnas iš to 
priskaldė sieksninį straipsnį 
su eibe netikslumų, iškilusių 
dėl anglų kalbos nepažinimo 
(esą merginos daugiausia stu 
dijuojančios meną — gi buvo 
humanitarinius mokslus — ar 
ts, ir tt.) ir be visko pridėjoj 
daug savos fantazijos. Toks 
tipiškas reporterių nesąžinin 
gumas, aišku, neprisideda prie 
lietuviškos spaudos patikimu 
mo — kaltinimas, kuris daž 
nai girdimas.

Išradingas Draugo korės 
pondentas visgi nepastebėjo 
vieno gana reikšmingo fakto, 
būtent: keletas mūsų žymių 
veikėjų paduoda suanglintus 
vardus, tuo tarpu jaunas stu 
dentų pirmininkas prisipažįs 
ta pilnu lietuvišku vardu 
Vasaris Bersėnas. Na ir kalbą, 
apie gražius pavyzdžius!
NULIETUVINO PAVARDĘ

Globe and Mail pranešimu 
tautietis Adomas Rupslaukis 
su žmona Lena ir sūnumi Wil 
ly Adolph legaliu būdu keičia 
pavardę į Adam Rudei. Dar 
vienas lietuviško menkavertiš 
kūmo pavyzdys.

AKADEMINIO SKAUTŲ 
Sąjūdžio suvažiavimo aprašy 
man įsibrovė pataisytinų klai 

- dų. . . .Posėdžio užbaigai apie 
. liaudies meno kūrybą kalbėjo 

iš Kingstono atvykęs dail. A 
Tamošaitis. Kalbėtojas gyvu, 
ir sąmojingu žodžiu aptal 1 
liaudies kūrybos nuoširdumą,., 
tikrumą, jos vaidmenį rnoder 
nioje kūryboje, pasisakė prieš 
liaudies meno profantorius (ne 

’ perdavimus) ir pabrėžė, kad 
liaudies meno įjungimas į 
dėmiąją kūrybą — meną, 
ratūrą, muziką — tegali 
ti atliktas tiktai tikrų kūrėjųj, 
įsigyvenusių į liaudies meno 
dvasią, bet ne žmonių bebez 
džioniaujančių neperprastas 
(ne nepaprastas) formas...
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